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الىرش: وقواعدرشوط   
 

راسات«ُّرحب جم    * ٔ  ا ٔساتذة مُ  جبمیع«اكدميیة ا نيشاراكت ا  العلومو ق احلقو حقول يف اجلامعیني  والباح
صادیة  السغیاسغیة، العلوم سغیري، وعلوم اریةوالتق عیةوسانیة العلوم االٕ  ال ج ٓدابو  قصد واملغات ، ا

م  ُ  ودراساهتمورش حبو ٓيت:ددة عىل النحو وفق الرشوط امل   ا
ّسم املقا -  ٔن ی جلدیة جيب  ٔصل  بًعا العلمي  وإالسهام اوا ه ُم  املُفتعارف لعلمّیةوا املهنجّیةاخلطوات صاح

ٔالٔخرى ا ٕاىل جم ٔو ٕارس هورش السغبق  ومله ملمقال، علهيا يف معلّیة حترالر  طع من رسا  و الكون املقال مق
ة  ٔطرو ٔو  كتوراه املاجسغتري    كتايب.بتقدمي تعهد  وذا

صار تتضمن  حب املقال سريتهٔن الُرسل صا - خ اتیة  ه هامسا ه ولق سب  ةجلهواالعلمیة  ودرج العلمیة املن
ملغة العربیة  املقال ٕارفاق مع إاللكرتوين، یدوالرب هاتفه  ورمقٕانهيا  لص  ٓخرمب ٔجيبیة عىل  و اوز  ٔالبلغة  یت

  ٔسطر.مخسة  امللخص
ر - ملغة  18جحم  Traditional Arabicط نوع اخل ((Word عىل صیغة ٔن الكون املقال حمرر ب المكبیو

لىسغبة ملغة الفروسغیة  10وجحم ملغة العربیة 12جحم    Times New Roman خط والهوامشالعربیة 
ملغة الفروسغیة الكون بنوع خط    وحترالر رتام  .14جحم    Times New Romanاملقال  حواف مع ا

ة ٔعىل الصف د  مع مس) 2السار ( .)مس 3 (انميني. )مس 2 ٔسفل( ).مس 2 ( ٔسطر بني  مس) ما 01(اع ا
ات املق ٔال عىل اوز عدد صف ة مبا يف 25ال یت ٔال واملالحق اجلداولو  واملراجعاملصادر ذ  صف یقل عن  و
ة 15    .صف

ةاملقال هوامش  - ٔسفل لك صف ر  كون يف  ٓخر املقال واملراجعاملصادر  تبو املهنجیة وفق القواعد  يف 
  .رف علهيااملتعا

ث وسخ يف شلك ثال البحث مطبوعا ٔو یُقّدمملم  إاللكرتوينید الرب عن طریق یمت ٕارسال املقال الكرتونیا  -
. ٕاىل cdبقرص مضغوط  مرفوقةورقة    رئس حترالر ا

ل الهیئة الع الرسي  ملتقمي والتحكميختضع مجیع املقاالت الواردة ٕاىل ا  - .لمیة من ق   ملم
ازته  - وال حيق ملباحث طلب عدم ورش املقال بعد ٕا ل احملمكني.ملى  وق   رش من ق
   ورشه.لىرش ال یمت ا ورشوطرتم قواعد حي وملا ُمرسل ٕاىل  لك مقال -

  
  
  



  

  
  

  املراسالت:
ه مجیع املراسالت تُ  راسات  رئس حترالر جم مس السغیدو ٔاكدميیة.ا   ا
ٓيت: إاللكرتوينعىل عنوان الربید     ا

Academic.studies.aflou@gmail.com  

   حظة:مال
رتب ا  -     فيیة.ملقاالت العتبارات ختضع معلیة 
ٔحصاهبا ـّ عاالت املرس ملم تُ املق - ٓراء  ٔو هیئة التحرالر  عن رٔي اعّرب تُ  والر عن     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

   
 
  

اخللق واملرسلني سغید محمد وعىل  ٔرشفالة والسالم عىل امحلد  رب العاملني والص ؛هللا الرمحن الرحمي سم
ٔحصابه املیامني الطیبني الكرام،    ٔما بعد:ل البت الطاهرالن وعىل 

  
وري املنتظم   الزتاما؛ قراؤ احملرتمون لىرش ا ٔاكدميیةار ا"ميا  الرشفيا لقامك هبذا العدد اجلدید "، سات ا

– ٔ ي- ولالعدد ا ود امجلیع يف امتامه بفضل هللا عز ، ا ل  تظافرت  ي متزي وميه علیناو ، هذا العدد ا
مات ابعدة مواضیع  ه ٔساتذة ام طلبة دراسات ، ذات الص  ٔمل ان جيد امجلیع ضانهتم سواء اكنوا  اليت ن

ني علیا ام غريمه،  م العدید من الباح ٔصبحت حمل اه ٔن جملتنا  الن كام الحظنا  ه ا ار ل الوطن و من دا
 ، ات ا ٔعامهلم مضن صف ل ارشفو بىرش  يف جماالت العلوم  الراهنةملواضیع حث تناولت ٕاشاكلیاهتم 

عیة ج صادیة والقانونیةوسانیة،  ق متت مياقشغهتا نظر و تطبیقا بل وحىت قاسغیا، مما یتوقع  اليت ، 
اهتازت ان س ٔما .ید من مقروئیة صف ٔسطر، مازالت  ، وٕاىل غایة كتابة هذه ا ل وبدلیل ذ سغتق نة ا 

ٔن جتد لنفسها ماكنة ملتحكمي،  ومعاجلهتا لتحضريهااملقاالت  ري  ٔ ٔمل يف ا الت ذات ال بني مرموقة لن صت ا
   العاملي.

  
مساخلاص  مسهقدم رئس حترالر ا تی  ي  و لصني ا رسة العلمیة ملم الشكر اجلزیل نلك ا مجیع 

ٔداء رايق من  ا، كام یعملون جبهد و ل ٕاجنا ي جعلوا من جملتنا مقصدا علمیا ال ا ٔوفاء ا ني ا شكر لك الباح
ري.  یتطلع ملك

  
ني مجل  دعوتناكام جندد  ؤوببحثیة، والعمل ال  همراق ٔو لٕالسهام بیع الباح ل  ا ٔ البحث رقة مسغتوى من 

ٔمة و العلمي  ٓمال ا اانهنوض به حتققا    .وطمو

 اليل جقالجد.  رئس التحرالر:

  
  
  
  

  



  

  
 

ٔول ت العدد ا    2019مارس  حمتو
ة  قالامل عنوان  ني)( املؤلفؤلفامس امل   الصف

رية   ـــي  ٔسغتاذة: هالل ٓفلو     ا                                                   املركز اجلامعي 
رحب خملوف ٔسغتاذ:  ٓفلو          ا   املركز اجلامعي 

  

ٔع امل إالدارة يف جمال ميح سلطات القايض إالداري عىل 
  رخصة البناء

01  

ٔسغتاذة دلی غواط                 بدران ا                                                             امعة 
ٔمحد سواليس ٔسغتاذ  غواط                       ا                                                      امعة 

عي ملزوا يف احلفاظ عىل قمي  ج ور  ا
متع( ريا ٔغــــــواطي) اجلزا دراسة حتلیلیة -ا

  -سوسغیولوجة
  

18  

كتور خرضاوي  ٔغواط          الهادي ا                                                  امعة ا
 ٔ ين عيلا ٓفلو                سغتاذ ع   املر كز اجلامعي 
                                                   

لیات القانونیة محل ر ایةا طوط يف اجلزا   39  ا

ٔسغتاذ جامل بوسغتة     رالكة                                                   ا املركز اجلامعي 
ٔسغتاذ بوزیدي جتاين ٔغواط               امع            ا ة ا

رشیع اجلزا   ريامحلایة اجلزائیة حلق امللكة العقاریة يف ال
  

49  

ٔسغتاذة لرمي النفس نور  ٔغواطالوجود        ا                                    امعة ا
ل مسیة ٔسغتاذة لك        معة اجللفةا                 ا

   

   ململكة العقاریة اخلاصة حامیة القضاء املدين
  

64  

شة ل عا ٔسغتاذة لك ٔغواط            ا   امعة ا
  

رن لیات حامیة العقار يف اجلزا لیة من    84  ظام الشهر العیين 

ٔسغتاذ مداين عبد القادر  ٓفلو ا                   املركز اجلامعي ب
ٔمحد ٔسغتاذ بومقواس  ٓفلو املركز         ا   اجلامعي ب

                                                    

ٔحاكم القضائیة الصادرة  ناع إالدارة عن تنفذ ا رفض ام
  ضدها

95  

ين عبد الرحامن كتور: ع   امعة سعیدة          ا
  

ذیة ملسغند التنفذي (احلمك ّوة التنفوسائل تفعیل الق
  القضايئ إالداري)

  

108  

كت ن قویدر     ا غواط             ور زبريي          امعة 
ٔوذینة امحمد، طالب دكتوراه (ل م د)     ن 

غواط                                                            امعة 

ر لیات تفعیل العقار   الصناعي يف اجلزا
  

141  

را ٔسغیا  ٔعامل ت  ٕالدارةة العلیا درسهميي املد.    لمسانا
امعة تلمسان   ٔ. ٕاميان محودي 

امعة ت  ن دهمية    لمسانٔ. مرمي 

نیة) رشیة (التجربة الیا  160  دارة الرشغیقة ملموارد ال

ادئ تطبیق معایري احمل  امعة معسكر                        م قوري هشا  .ٔ  ل لتعزالز م ولیة مكد اسغبة ا
ریة   حومكة الرشاكت يف املؤسسات اجلزا

187  
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  سلطات القاضي اإلداري على أعمال اإلدارة يف جمال منح رخصة البناء
 

  ربح خملوف : تاألستاذ                                                     هاللبـــي خرية  :األستاذة
  معي آفلو ااملركز اجلامعي آفلو                                                                 املركز اجل

  مقدمة:
دةلغة الن متلكه هو اقتناء للذمة املالية للفرد  ةحيتل العقار منذ القدم امهي        فيها  ومناءها والز

ومن مث احتل العقار مكانة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية لألفراد بل حىت للدول يف حد 
ا.   ذا
ميع يسعى الكتسابه واحلصول عليه بكافة الطرق وهو لغة جعلت اجلابوملا كانت له هذه املكانة ال    

لدول  سن تشريعات وقوانني لتحديد األطر والقواعد القانونية لتملكه وتبيان السندات  إىلما دفع 
عرفية إدارية أو قضائية وهذا كله من أجل محاية  أوالرمسية املثبتة له سواء كانت هذه السندات توثيقية 

  ة العقارية اليت تعترب من احلقوق املقدسة وتنظيم عملية انتقاهلا من شخص إىل آخر.يكحق املل
املشرع اجلزائري العديد من القواعد اليت تنظم حق امللكية العقارية والسندات املثبتة  ولقد سنّ         

قانونية  ةهلا، فموضوع العقار يشكل حمورا اسرتاتيجيا هاما، ومن مث كان من الواجب إضفاء محاي
صارمة على امللكية العقارية ومن ضمن ما قرره املشرع اجلزائري ونص عليه حلماية حق امللكية العقارية 
هو التنصيص على جمموعة من السندات العقارية اليت تثبت هذه امللكية العقارية حىت تكون دليال 

ا ومواجهة كل من ينازعه يف هذه امللكية، خاصة يف  قو لصاحبها يف إثبات ملكيته واالحتجاج 
املنازعات املعروضة أمام اجلهات القضائية كما أن هذه السندات العقارية تنري القاضي يف حكمه 

مللكية العقارية، غري نه يف بعض املنازعات يكون حكم القاضي يف أ الفاصل يف املنازعات املتعلقة 
املنازعة العقارية،لكن حيازة هذه  يفحد ذاته سندا للملكية العقارية ملن صدر احلكم لصاحله 

السندات ال يكفي بل البد من العمل على شهرها على مستوى احملافظة العقارية، وهذا حىت تكون 
هلا القوة يف مواجهة الكافة ومن أهم السندات اليت نص عليها املشرع اجلزائري يف إثبات امللكية 
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واليت من بينها القرارات اإلدارية املتمثلة يف رخص  ةالعقارية هي السندات اإلدارية والسندات القضائي
  البناء 

لتعديالت حبيث يعترب احلق يف تُ  عد تشريعات البناء من املوضوعات اهلامة اليت تناوهلا املشرع 
ا  األصليةحق امللكية من احلقوق  فإذااهم أوجه ممارسة حق امللكية  إحدىالبناء  اليت اهتمت 

ا التشريعات منذ القدم وإذا كان حق امللكية من احلقوق األصلية اليت اهتمت  التشريعات منذ القدم
وضبط نطاقه وكيفية استعماله ومحايته، وإذا كان املبدأ العام هو أن اإلنسان حر يف ملكيته بتنظيمه  

لشخص حبيث ميارس عليها ما شاء من التصرفات إلشباع حاجياته، فإن مثل هذا التسليم قد يدف ع 
حلق يف البناء الذي يعد أحد   التعسف بطريقة   ىلإ خرى يف استعمال حقه السيما ما يتعلق  أو 

لضرورة أضرارا تصيب اجلماعة مما ينتج عنها انتشار  أوجه حق ملكية األرض والذي يرتتب عليه 
الوضع  اذبطبعه.  وأمام ه اجتماعيالسيما وأن اإلنسان  االجتماعيةالفوضى وعدم استقرار احلياة 

البد هلذا املبدأ العام من استثناء يقيد هذه احلرية والذي يكون بتدخل الدولة لتنظيم البناء والتعمري 
حفاظا على النظام العام واملصلحة العامة، وحفاظا على مجال وتناسق املباين عن طريق فرض بعض 

الوثيق بني وظيفة  االرتباطوأمام  ،القيود من بينها احلصول على رخصة البناء قبل مباشرة عملية البناء 
ت العامة لألفراد والذي قد يؤدي دون أدىن شك إىل  الضبط اإلداري اليت متارسها اإلدارة وبني احلر
ت األفراد وحقوقهم األمر الذي يستدعي بدوره وضع حدود وضوابط ملمارسة اإلدارة  املساس حبر

ا العامة، ولن يكون ذلك إال بتدخل سلط أخرى لرقابة اجلهة اإلدارية املختصة قانو مبنح  ةلسلطا
ت العامة.                                                      رخصة البناء، ومن مثة وضع حد لكل تعسف على حساب احلقوق    واحلر

قضائية على أعمال اإلدارة العامة عموما ويف جمال رخصة البناء خصوصا تعد مبثابة لافالرقابة        
ضمانة لتحقيق مجلة من األهداف منها التأكد من مشروعية األعمال اإلدارية ومن مثة حماولة كشف 

ختاذ اإلجراءات الصحيحة الالزمة يف إطار القانو  واالحنرافاتاألخطاء    .نوإرجاعها للطريق السليم 
  :اآلتية اإلشكالية سبق نطرحوعليه ومما 
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الرقابة املخولة للقاضي اإلداري يف جمال منح رخص البناء من طرف السلطة  آلياتهي  ما           
ت  املختصة؟   االفراد؟وهل تشكل هذه الرقابة ضمانة قانونية حلماية احلقوق وحر
  البناء.ماهية رخصة  األول:املبحث 

لتهيئة والتعمري املعدل  1990-12- 1املؤرخ يف  29-90نون ور القاداية صدبمنذ        املتعلق 
لقانون  امللغي  1991ماي  28املؤرخ يف  176-91وكذا املرسوم التنفيذي رقم  05-04واملتمم 

والذي حيدد كيفيات حتضري عقود  2015يناير 25املوافق ل  19- 15مبوجب املرسوم التنفيذي 
حلركة العمرانية  حظكنالنليمها التعمري وتس املشرع اجلزائري قد تبىن توجهات جديدة للتحكم 

  خاصة يف جمال البناء من خالل وضع ضوابط حتدد شروط شغل العقار 
  لقواعد املنظمة لرخصة البناء وتبيان إجراءات منحها واجلهة املخولة مبنح رخصة البناء ولإلحاطة
  القانونية.تها ديد طبيعبناء وحتتعريف رخصة ال األول:املطلب 

ت اليت قيّ  أوليعترب حق امللكية من       ري بتدخل الدولة يف تنظيم ئدها املشرع اجلزااحلقوق واحلر
  .1 النظام العام أهدافمن خالل رخص البناء لتحقيق  ءالبنا أعمال

 ى االطالقاحلقوق علولكن احلق يف البناء هو من أوجه ممارسة حق امللكية الذي يعد أوسع      
البناء مرتبط مبلكية األرض وميارس مع  (حق انه:على  29-90من قانون  50حيث نصت املادة 

ستعمال  لألحكاماالحرتام الصارم    .2 األرض)القانونية والتنظيمية املتعلقة 

  التشريعي.التعريف  أوال:
ا مل تتضمن ة للعمران يظهر التعمري واملنظمقانون  الواردة يفعند استقراء النصوص القانونية        لنا ا

-15من املرسوم التنفيذي  42تعريفا خاصا برخصة البناء فاملشرع اجلزائري ومن خالل نص املادة 
 –_ متديد البناية نالحظ انه اكتفى بتبيان نطاق رخصة البناء يف حالة انشاء مباين جديدة  19

  البناء.لرخصة دون تقدمي تعريف جامح تغيري البناء 
  الفقهي  نيا: التعريف

                                                 
  10ص  2005جامعة بسكرة  08 العدداإلنسانیة مجلة العلوم  الز ین عزري " النظام القانوني لرخصة البناء في التشریع الجزائري " -1
  29- 90القانون  2
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  أورد الفقه عدة تعريفات خاصة برخصة البناء، يذكر منها ما يلي -   
لبناء بعد " رخصة البناء عبارة عن القرار اإلداري الذي متنح اإلدارة مبقتضاه احلق للشخص 

  3 بناء فيه"التأكد من توفر الشروط اليت يتطلبها قانون التنظيم يف املكان املراد ال

، متنح ها اوعرف ا:" القرار اإلداري الصادر من سلطة خمتصة قانو لدكتور حممد الصغري بعلي 
  .4مبقتضاه للشخص احلق يف البناء مبعناه الواسع، طبقا لقانون العمران

كما عرفها الدكتور الزين عزري قائال: ''رخصة البناء هي القرار اإلداري الصادر عن سلطة خمتصة 
، متنح مبق قامة بناء جديد أو تغيري بناء قائم قبل البدء تضاه احلق للشخص قانو  ( (طبيعيا أو معنو

  .5"يف أعمال البناء اليت جيب أن حترتم قواعد قانون العمران

 البناء.الطبيعة القانونية لرخصة  لثا:
ا قرار إداري، ويعرف هذا األخ     إرادي صادر  ري على أنه:" تعبريسبق وأن عرفت رخصة البناء 

ر قانونية" عن جهة إلرادة املنفردة وحيدث آ  . وعليه فإن رخصة البناء هي عمل إداري 6إدارية 
ا:  ا القرارات اإلدارية من حيث أ   ومن مثة فهي تتميز بذات اخلصائص اليت تتميز 

ا صادرة بقصد ترتيب أثر قانوين، وتكون   قانوين:تصرف  -1 ن ذات طابع تنفيذي، فمكو
ا ترتيب أثرا  ا، حيث تنتج عنها جمموعة من احلقوق وااللتزامات.شأ   أو أذى بذا

ا صادرة عن مرفق عام. -2   أ
عثا إلصداره.  -3 إلرادة املنفردة، وطلب املعين ما هو إال سببا و   صادرة 
  
  

                                                 
 قوقي، مجلة الحانون األردنسي والقنون الفرین القانالنظام القانوني لرخص البناء، دراسة مقارنة ب الصرایرة،مصلح   -3

  .297العدد الرابع، الكویت ص
، مارس 1د/ محمد الصغیر بعلي، تسلیم رخصة البناء في القانون الجزائري، مجلة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة، العدد -4

  . 18، تبسة، ص2007
الث، جامعة ، العدد الثمجلة المفكرزائري، جشریع الم في التد/ الزین عزري، إجراءات إصدار قرارات البناء والھد -5

  .12بسكرة صمحمد خیضر 
  .17ص 2007د/ عمار بوضیاف، القرار اإلداري، دراسة تشریعیة قضائیة فقھیة، طبعة أولى، جسور للنشر والتوزیع،  -6
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  اءإجراءات منح رخصة النب الثاين:املطلب 
       اىل موقع العقار ومساحته  خيص نستند بشكل أساسيروط مطلوبة ملنح الرت هناك عدة ش       

 جمموعة منوقبل التوصل اىل منح رخصة البناء البد من توفر  عليه من حقوق ارتفاقيفرض 7 وما
لعقار حمل البناء املراد إجنازه وما هخاص بطالبها ومنها  ما هوالشروط منها  حيث ان  8 متعلق 

يل لبناية دون النظر اىل املستفيد من هذا املبىن تشييد لبناية او حتو  ض رخصة البناء على كلاملشرع فر 
  البناء.ص عاما او خاصا ومل إجراءات خاصة لكل منهما احلصول على رخصة خأ كان الش

  الرخصة.صفة طالب  األول:الفرع 
يف  50 حيث تنص املادة، 9األرض حق البناء مبلكية 90/29ربط قانون التهيئة والتعمري رقم      

ا  األوىل على أن: " حق البناء مرتبط مبلكية األرض، ومتارس مع االحرتام الصارم لألحكام فقر
ستعمال األرض".   القانونية 

وأسندت الفقرة الثانية من املادة أعاله مهمة حتديد األشخاص الذين يتوجب عليهم احلصول        
لشروط ضر رخصة البناء وتسلم يفم بنصها على ما يلي: " حتعلى رخصة البناء للتنظي  األشكال و

  واآلجال اليت حيددها التنظيم".
الذي حيدد كيفيات حتضري  2015يناير  25الصادر يف  19- 15وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 

له  املستأجراو  موكله اوعلى املالك  (جيب منه: 42عقود التعمري وتسليمها حبيث نصت املادة 
البناية ان يتقدم بطلب رخصة البناء الدي و هلا قطعة األرض ااو املصلحة احملصصة  قانو او اهليئة

ذا املرسوم والتوقي   عليه ع يرفق منوذج منه 
  طلبه:جيب ان يقدم صاحب الطلب لدعم 

                                                 
   28ص منشورات الحلبي  04نعیم مغیب مقاوالت البناء الخاصة الطبعة  - 7
  218ص  04جامعة بسكرة العدد  مجلة المفكر لتشریع الجزائري "الھدم في ا اء وإجراءاتالبن " رخصة زي حوحومر - 8 
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القانون رقم *إما نسخة من عقد امللكية أو نسخة من شهادة احليازة على النحو املنصوص عليه يف  
 ذكور أعاله.وامل 1990نوفمرب سنة  18يف املؤرخ  90/25

  واملذكور أعاله. 1975سبتمرب 26املؤرخ يف  75/58* أو توكيال طبقا ألحكام األمر رقم  
  * نسخة من العقد اإلداري الذي ينص ختصيص قطعة األرض أو البناية  

  ه شخصا معنو كان املالك او موكل  إذااو نسخة من القانون األساسي 
  يلي:ما ه نستنتج ء النص أعالعند استقرا

لتايل نالحظ ان املشرع قد ربط احلق  املالك: يعترب – 1 حق البناء من احلقوق املرتبطة حبق امللكية، و
هي املادة  1جاء يف الفقرة ا يف احلصول على رخصة البناء مبن له الصفة ومن بينهم املالك وهذا م

  ه املذكورة أعال 42
بتقدمي طلب رخصة البناء، بشرط  أن يقدم الوكيل الك توكيل شخص آخر الوكيل :  ميكن للم – 2

           من املرسوم التنفيذي 42وكالة قانونية طبقا ملا ينص عليه القانون املدين، إال أن نص املادة 
طلب املوكل جاء بصيغة العموم ومل حيدد طبيعة الوكالة هل عامة أم خاصة حىت يقبل 15-19

لوكالة بنوعيها مع مراعاة نطاق كل منهما، فالوكالة العامة وأمام عدم التحديد جتوز ا لرخصة البناء؟،
عمال اإلدارة، عكس ما هو عليه  574ومبفهوم املادة  من القانون املدين ال تسمح للوكيل إال القيام 

لنسبة لألعمال اليت ليست من أعمال اإلدارة واليت ت ا وكالة خاصاألمر  ة بتصريح تطلب للقيام 
  اله.أع 574نص املادة 

 أن يقدم طلب رخصة البناء مستأجر العقار سواء كان أرضا أم بناية نله: ميكاملستأجر املرخص - 3
من املرسوم التنفيذي  34اهليئة أو املصلحة املخصص هلا قطعة األرض أو البناية: مكنت املادة -4

لب رخصة البناء رض أو البناية من تقدمي طصلحة املخصص هلا قطعة األاهليئة أو امل 91/176رقم 
متعلقة مبوضوع الرتخيص شرط إرفاق الطلب بنسخة من العقد اإلداري الذي ينص على ختصيص 

لتعمري أو النقل     ت التابعة للدولة، كتلك املكلفة  قطعة األرض أو البناية كاهليئات واملصاحل واملدير
 . اخل.أو الري أو..
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مل ينص صراحة على إمكانية احلائز طلب رخصة البناء  15-19 سوم التنفيذي رقماحلائز: إن املر -5
منه، واليت تستوجب على احلائز إرفاق  34وإمنا يستشف ذلك من خالل الفقرة الثانية من املادة 

من القانون  39ملادة طلبه بنسخة من شهادة احليازة، هذه األخرية اليت متنح يف احلدود اليت بينتها ا
لعقاري، بنصها على ما يلي:"ميكن لكل شخص حسب مفهوم املتضمن التوجيه ا 90/25 رقم 

ميارس يف أراضي امللكية اخلاصة اليت  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  75/58من  األمر  823املادة 
ا شبهة أ ن حيصل على سند مل حيرر عقودها  ملكية مستمرة وغري منقطعة وهادئة وعالنية ال تشو

لشكليات التسجيل واإلشهار العقاري، وذلك يف املناطق ى شهادة حيازة، وهي ختضع حيازي يسم
  10اليت مل يتم فيها إعداد سجل مسح األراضي".

او املصلحة صاحبة  املستأجرإضافة اىل طلب رخصة البناء جيب ان يتقدم املالك او الوكيل او 
ئق بقصد  د العمران اعقو  فال خيالاء التثبيت من ان مشروع البنالتخصيص جمموعة من الو

   19-15من الرسوم التنفيذي  43به املادة  ما جاءتومقتضيات االمن وقواعد محاية البيئة وهذا 
  .دراسة طلب رخصة البناء الثاين:الفرع 
منوذج صة يعد على خاول اجراء تستهل به عملية منح رخصة البناء هو استالم طلب هلذه الر        

مللف حب ت احلاصة  03هي يث يرسل طلب رخصة البناء خاص مرفق  لنسبة ملشاريع البنا نسخ 
لنسبة لبقية املشاريع اليت حتتاج اىل راي املصاحل العمومية 08لسكنات الفردية ويف  اىل رئيس  نسخ 

ريخ إيداع الطلب بوصل لس الشعيب البلدي حملل وجود قطعة األرض  ويسجل  يسلمه رئيس  ا
لس الشع ويشهد من  19-15من املرسوم التنفيذي رقم  45به املادة  ما جاءتيب البلدي وهذا ا

لس الشعيب  ن صاحب املصلحة املتعاقدة والصفة قد اودع لدى املصاحل  البلديخالله رئيس ا
لبناء على ارضه او األرض اليت لرتخيص له    .11 يشغلها شغال قانونيا اإلدارية التقنية للبلدية طلبا 

الشباك الوحيد حبيث جاء يف  نشاءجاء مما يعرف  19-15واملالحظ ان املرسوم التنفيذي رقم 
لس  (عندما التنفيذي:من املرسوم  48املادة  يكون تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس ا

                                                 
  121ص  2004طبعة  –دار ھومھ  –الوجیز في األموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة  –عمر یحیاوي -10 
  19 -15من المرسوم التنفیذي 45انظر المادة  - 11 
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ت يتم حتديد تشكيلته وكيفيا  البلدي تتم دراسة الطلب من طرف الشباك الوحيد للبلدية حيثيبالشع
  املرسوم.هذا  من 58سريه مبوجب املادة 

لس الشعيب البلدي نسخة من ملف الطلب اىل  صاحل املستشارة املوهي هذه احلالة يرسل رئيس ا
ريخ إيداع  08من خالل ممثليها يف الشباك الوحيد يف اجل  47املذكورة يف املادة  م اليت تلي  أ

           ن الوايل او الوزير املكلف دية يف طلبات رخصة البناء مان يفصل الشباك الوحيد للبلوجيب ،  الطلب 
نالحظ ان االمر   19- 15من املرسوم التنفيذي  49و 48عند استقراء نص املادتني 12 لعمران

ملكلفة الوزارة ا –الوالية  –اجلديد يف هذا املرسوم هو انشاء الشباك الوحيد على مستوى البلدية 
ية هي اليت تقوم بدراسة طلب منح رخصة البناء الوحيد بتكون من جلنة إدار  لعمران هذا الشباك

ريخ إيداع الطلب  15وضرورة فصل الشباك الوحيد يف طلبات رخص البناء يف اجل  يوم من 
لتايل نالحظ ان املشرع اجلزائري قد قلص من مواعيد تسليم رخص البناء عما كانت عليه هي  و

ريخ إيداع الطلب  30واليت كانت يف حدود  176-91املوسوم السابق    يوم من 
  اجلهة املختصة مبنح قرار البناء الثالث:املطلب 
لقد وزّع القانون االختصاص مبنح رخصة البناء اىل جهات وسلطات إدارية متعددة مركزية        

  13 جلهوية والوطنيةبناء ومدى أمهيته احمللية واكزية بناء على معيار مركب يستند اىل طبيعة الر والم

عات ان تسليم رخصة البناء يكون من قبل رئيس ي اغلب التشر يفيف التشريع اجلزائري و  املبدأحيث ان 
لعمران يف حاالت حددها  لس الشعيب البلدي غري انه ميكن ان خيتص الوايل والوزير املكلف  ا

  القانون.
لس الشعيب البلدي مبنحاختصاص ر  األول:الفرع    رخصة البناء  ئيس ا

                                                 
  19-15م التنفیذي سولمرن ام 49ادة الم انظر- 12
مذكرة ماجستیر ھي العلوم القانونیة  –االلیات القانونیة للحد من ظاھرة البناء الفوضوي في الجزائر  –تكواشت كمال  - 13
  56ص  2009- 2008جامعة باتنة  –تخصص قانون عقاري  –
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لس الشعيب  29-90من القانون  65جعلت املادة       لتهيئة والتعمري من رئيس ا املتعلق 
 حاالت وكممثل للدولة هي يفالبلدي املختص األصلي مبنح رخصة البناء بصفته كممثل للبلدية 

  .أخرىحاالت 

  للبلدية.بصفته ممثال  أوال:
موضوع طلب رخصة البناء واقعة يها االقتطاعات او البناءات وذلك يف احلاالت اليت تكون ف       

لس الشعيب البلدي منح رخصة  يف قطاع يغطيه خمطط شغل األراضي فيكون من اختصاص رئيس ا
طالع الوايل بنسخة من هذه    الرخصة.البناء ويلزم فقط 

   للدولة:بصفته ممثال  نيا:
لس الشعيب البلدي مب       قتطاع او البناء واقع نح رخصة البناء حىت وان مل يكن االخيتص رئيس ا

لرخصة ولكن ليس بصفته  ضمن قطاع يغطيه خمطط شغل االراضي وعندها يصدر القرار املتعلق 
ذي جيب ان يكون ن اطالع الوايل قبل اختاذ هذا القرار الو ة ويكلممثال للبلدية وامنا بصفته ممثال للدو 

  .14كس احلالة األوىل موافقا لراي الوايل على ع
  اختصاص الوايل مبنح رخصة البناء  الثاين:الفرع 

  خيتص الوايل مبنح رخص البناء يف احلاالت االتية 
ت  -  املنجزة حلساب الدولة والوالية وهياكلها العمومية  واملنشئاتالبنا
 ن الطاقة منشات اإلنتاج والنقل والتوزيع وختزي -
ت  -  :تيةاالاقتطاعات األراضي والبنا
الواقعة يف السواحل واالقاليم ذات امليزة الطبيعية والثقافية البارزة والراضي الفالحية ذات    -

 .15 شغل األراضي حيكمها خمططاملردود الفالحي العايل او اجليد واليت ال 

لتعمري مبنح رخ   البناء.صة الفرع الثالث: اختصاص الوزير املكلف 

                                                 
  31-30ص  –المرجع السابق  –منازعات القرارات الفردیة  –عزري الزین - 14
   29-90قانون من ال 66دة االم انظر- 15
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لتعمري يكون اء ذات املصلحة الوطنية اتعلق االمر مبشاريع البن إذا     و اجلهوية فان الوزير املكلف 
  .16 خمتصا مبنح رخصة البناء بعد اخذ راي الوايل او الوالة املعنيني

  
  رية ات القضائية اإلدارية حلماية امللكية العقاــــــــــااللي الثــــــاين:ث ــــاملبح

ت القانونية اليت إنّ           الذي ترتكز عليه دولة القانون   تكفل محاية مبدأ املشروعيةأهم الضما
ت عتبارها أكثر أنواع الرقابة أمهية وفعالية حلماية احلقوق واحلر   .17هي الرقابة القضائية 

اليت متارسها  ةا الرقابأوتعرف الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة يف جمال رخصة البناء على 
ا من خالل خمتلف ارية (احملاكم اإلدارية وجملس الدولاجلهات القضائية اإلد ة) وعلى اختالف مستو

دعوى التفسري ودعوى فحص املشروعية). من  -دعوى التعويض -الدعاوى املرفوعة (دعوى اإللغاء
القرار اإلداري املتضمن رخصة ضد  -طبيعية أو اعتبارية ذوي الصفة واملصلحة –طرف األشخاص 

  18أضرار ضما الحرتام مبدأ املشروعية.روع، من أجل إلغائه أو جرب ما يرتتب عليه من البناء غري املش

وتثري رخصة البناء عدة منازعات بني اإلدارة واالفراد وبني االفراد فيما بينهم وحىت بني        
لغاء يااملؤسسات واجلمع جيل تنفيذها او االمتناع عنت فادا تعلق االمر  منحها  رخصة البناء او 

القاضي اإلداري دون سواه والذي له وحده صالحية النظر يف فان والية النظر يف اخلصومة تؤول اىل 
  .19مدى شرعية تصرفات اإلدارة 

  البناء. الغاء رخصةدعوى  األول:املطلب 
وى الغاء حسب احلالة امام احملكمة اإلدارية او الذي ينازع يف رخصة البناء ميكنه ان يرفع دع     

سم الدولة امام  البناء، كمالس الدولة حسب اجلهة مصدرة رخصة جم ميكن للوايل ان يرفع دعوى 

                                                 
   29-90من القانون  67انظر المادة  -16 

 كلیة العامإدریس بوكرا، الحریات العامة في ظل الظروف االستثنائیة في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون 4
  .179، ص 2005-2004الجزائر،  عكنون جامعةبن  ،الحقوق

 دیوان األولاإلدارة العامة في النظام القضائي الجزائري، الجزء على أعمال  بة القضائیةرقاال ملیةابدي، عوعد/ عمار - 18
 .24، ص 1982المطبوعات الجامعیة   الجزائر، 

طبعة  –دار ھومھ  –االحكام  وأحدثالمنازعات العقاریة على ضوء اخر التعدیالت  –عمر احمد باشا  –لیلي زروقي -  19
  380ص  – 2014
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لس الشعيب البلدي خرقا ألدوات التعمري يف  احملكمة اإلدارية إللغاء رخصة البناء اليت سلمها رئيس ا
  والتعمري.ة للتهيئة حالة وجودها او القواعد العام

  
  اهلدم:دعوى  – 2

لتهيئة والتعمري املعدل واملتمم على انه  29 90مكرر من القانون رقم  76ملادة  وقد نصت ا املتعلق 
لس  اذا عاين العون املؤهل قانو اجناز او الشروع يف بناء دون رخصة يرسل احملضر اىل رئيس ا

ة يصدر ساعة وفضال عن املتابعات اجلزائي 72اجل ال يتعدى  الشعيب البلدي والوايل املختصني يف
لس الشعيب املختص قرار اهلدم البن ريخ استالم حمضر اثبات  08اء يف اجل أقصاه رئيس ا م من  أ

لس الشعيب البلدي بعد انقضاء املدة حيل الوايل حمله ويصدر قرار  املخالفة ويف حالة قصور رئيس ا
ا مصاحل البلدية يوم ونفس املبدأ طبق يف تنفيذ اشغال اهلدم اليت تك 30اهلدم يف اجل    .لف 

  البناء:دعوى املطالبة بتسليم رخصة  – 3
يف حالة تعنت اإلدارة عن تسليم رخصة البناء رغم مضي اآلجال القانونية فهل حيق لصاحب 

  صة البناء املصلحة ان يرفع دعوى امام القاضي اإلداري إللزام االدارة بتسليم رخ
الحظ  إذارة ومنح الرخصة لكن ؤهل للحلول حمل اإلدايرى ان القاضي غري م األول:االجتاه  – 1

ن ملف املواطن املعين مستويف الشروط التقنية وكانت األرض قابلة للبناء فبإمكانه ان يلزم اإلدارة 
لطة او الغاء قرار رفض لتعويض يف حالة الرفض التعسفي الذي يشكل وجها من اوجه جتاوز الس

  منح رخصة البناء 
ميكن لإلدارة رفض منح رخصة البناء بدون مربر شرعي مادام ان قانون التهيئة  الثاين ال االجتاه – 2

والتعمري قد حدد حاالت رفض تسليم رخصة البناء على سبيل احلصر فان تقدير هذه احلاالت 
لتايل   ملبدأخيضع حتما لرقابة القضاء اإلداري طبقا يدخل ضمن االختصاص املقيد لإلدارة و

ان  متعدي مادات تعسف االدارة فالقاضي اإلداري يكيف الرفض على انه حالة ة فاذا ثباملشروعي
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لتمتع حبق امللكية ويلزم اإلدارة بتسليم رخصة البناء طبقا للقواعد املنصوص عليها يف  االمر يتعلق 
ال قانون التعمري الن سلطتها مقيدة هي   .20 هذا ا

جيب على القاضي  بة لتنفيذ قرار قضائي ويف كل احلاالتوهنا تسلم اإلدارة رخصة البناء استجا
اإلداري ان يتحقق من ان املعين استوىف كل الشروط املطلوبة ملنح رخصة البناء والسيما الشروط 

  21التقنية 

  .رخصة البناءعن مسؤولية اإلدارة فيما خيص  دعوى التعويض الثاين:املطلب 
تشمل مجيع  وهي اخلطأ،العمران تقوم أساسا على  اليف جمإن مسؤولية السلطة العامة         

ئق العمران  العمران،نشاطات  اخلصوص خمطط شغل األراضي  وعلىابتداء من تشكيل و
)P.O.Sص املختلفة ) إىل الصدور املقبول أو املرفوض املعلل بعدم مطابقة شهادة التعمري أو الرخ

املشروعة هلذه الرخص كما تكون أيضا  شكال غريأو األ  ...)اهلدم  التجزئة،رخص   البناء  (رخص
  غري املنتظمة منها.  األشغال خاصةمن خالل مراقبة 

فاملالك الذي يرى أن قيمة ملكيته تتقلص  متعددين،إطار هذه املسؤولية فإن أطراف النزاع  ويف
رخصة  أو اجلار الذي ينازع يف منها،أو الطالب لرخصة مل يتمكن  األراضي،حكام خمطط شغل 
   اإلدارة.ن قبل غري شرعية مسلمة م

املشروعية هذا األخري الذي ميكن أن يكون سببه عدم  اخلطأ،فمسؤولية اإلدارة هنا تقوم على أساس 
  مرتبط ببعض التصرفات اإلدارية املختلفة أو

ذلك جيب على املدعي إثبات خطأ ينسب  وعلىتعويض من الدعاوى الشخصية تعترب دعوى ال      
فإنه ميكن تصور قيام  وعليهالعالقة السببية  وكذاقد مس حبق ذايت له حيميه القانون  وأنهدارة لإل

ال يفاملسؤولية اإلدارية يف هذا    اآلتية:احلاالت  ا

                                                 
  20قرار غیر منشور  –الغرفة الرابعة  –مجلس الدولة  2000-1-14مؤرخ في ال 003812م رققرار  - 20
  21382ص  –المرجع السابق  –لیلي زروقي - 21
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لرغم من  ة البناءرخصاجلهة اإلدارية املختصة منح  رفض /أوال  جيل منحها ألسباب غري شرعية  أو 
اء اإلداري يلغي رفض تسليم الرخصة خمالفة بذلك قوة الشيء املقضي صدور قرار إداري عن القض

  به.
امليعاد  بعد انقضاءمث جلوئها إما إىل سحب هذا القرار  رخصة البناءبقبول تسليم  إصدارها لقرارنيا: 

  ر قانو طبقا الجتهاد احملكمة العليا.رب أو توقيف األشغال بدون مربر شرعي أو م القانوين لذلك
اإلشارة إىل أن دعوى املسؤولية اإلدارية يف جمال رخصة البناء وإن كانت ترفع أمام در وجت

لس الشعيب البلدي أو الوايل        حية توجيهها ضد رئيس ا ا ختتلف من  أو احملكمة اإلدارية إال أ
  .رالوزي

لتعمري، توجه دعوى امل سؤولية اإلدارية ضد إذا كان قرار رخصة البناء صادر من الوزير املكلف 
  الدولة.

  إذا كان قرار رخصة البناء صادر من الوايل، توجه دعوى املسؤولية اإلدارية ضد الوالية. 
لس الشعيب البلدي هنا ميي  ز بني حالتني نتيجة لالزدواج إذا كان قرار رخصة البناء صادر من رئيس ا

  الوظيفي:
   لس الشعيب البلدي بصفته ممثال للبلدية* إذا كان قرار رخصة البناء صادر من رئيس ا

  توجه دعوى املسؤولية اإلدارية ضد البلدية. 
لس الشعيب البلدي بصفته ممثال للدولة، توجه  * إذا كان قرار رخصة البناء صادر من رئيس ا

لتعمري.دعوى امل   سؤولية اإلدارية ضد الدولة ممثلة يف الوزير املكلف 
  . 22داريةاحلاالت للمحكمة اإل ويؤول االختصاص يف كل

  املتضمن قانون اإلجراءات املدنية اجلديد2008فرباير  25 يفاملؤرخ  09/  08إن قانون         

                                                 
ر، - 22 ع الجزائ ة للنشر والتوزی ركة الوطنی ا، الش ال موظفیھ .  1982د/ عوابدي عمار، األساس لمسؤولیة اإلدارة عن أعم

   122ص
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لنسبة هلذا اإلشكال بصفة قطعية ووضع حدا الخت   الف اآلراء الفقهية ولتناقضات قد حسم األمر 
على جواز  09 /08ث نص القانون يحب الشأن،هذا  يفبعض قرارات اجلهات القضائية الصادرة 

لتدبري أو اإلجراء املطلوب الذي يلزم                 إصدار اجلهة القضائية اإلدارية أوامر لإلدارة وذلك للقيام 
مع حتديد أجل للتنفيذ  القرار،األمر أو احلكم أو  يفعليه  املنصوص أيسبق احلكم به  والذياإلدارة 

(عندما يتطلب األمر أو احلكم أو القرار إلزام   أحد  أنه: تنص على منه واليت 978طبقا للمادة 
ا  تدابري  ختاذاجلهات القضائية اإلدارية  الختصاصاألشخاص املعنوية العامة أو هيئة ختضع منازعا

لتدبري  نفس احلكميف  ذلك،مر اجلهة القضائية اإلدارية املطلوب منها  معينة،تنفيذ  القضائي 
  االقتضاء) مع حتديد أجل للتنفيذ عند املطلوب

صدار قرار إداري جديد  كما ميكن للقاضي         مر اإلدارة  أجل حمدد يعينه  يفاإلداري أن 
تنص على أنه (عندما يتطلب األمر أو احلكم القاضي إذا مل يسبق وأن طلبه اخلصوم من قبل حيث 

ا الختصاص اجلهات القضائية  أو القرار إلزام أحد األشخاص املعنوية العامة أو هيئة ختضع منازعا
ا بسبب عدم طلبها يف اخلصومة  ختاذ تدابرياإلدارية  مر  السابقة،تنفيذ معينة مل يسبق أن أمرت 

صدار قرار إداري جديد يف اجل حمدد  اجلهة القضائية اإلدارية املطلو    ب منها ذلك 
طائلة الغرامة التهديدية اليت تكون مستقلة عن  تالقر ارحت ويكون تنفيذ أو احلكم أو احلكم أو      

من القانون املذكور أعاله حيث جاء يف نصها أنه (يف حالة  981تعويض الضرر طبقا ألحكام املادة 
القرار القضائي ومل حتدد تدابري التنفيذ تقوم اجلهة القضائية املطلوب  أو احلكم أو عدم تنفيذ األمر

  ديدية)ا وجيوز هلا حتديد أجل للتنفيذ واألمر بغرامة منها ذلك بتحديده
كون قانون اإلجراءات املدنية مل   البناء،فهذا التعديل سوف حيد من تعسف اإلدارة يف منح رخص 

  .ومل يكن له احلق يف فرضها سابقا لإلدارة.ألوامر  يالقاضي اإلدار يكن ينص على إمكانية توجيه 
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  اخلامتة:
 قالبناء وحقو ئم واملستمر بني اإلدارة العامة املختصة مبنح رخصة حتكاك الداكنتيجة لال     

لضر  م، تنشأ املنازعة القضائية بني كل من اإلدارة العامة واألفراد مما يستوجب  ورة األفراد وحر
سيادة حتريك آليات الرقابة القضائية على قرار اإلدارة العامة املتضمن رخصة البناء بصورة تضمن معها 

ت األساسية العامة    .للمواطننيمبدأ املشروعية وحتقيق العدالة ومحاية احلقوق واحلر
ت قضائية       حتمي  إن آليات الرقابة القضائية يف جمال رخصة البناء تعد مبثابة ضما

ا، فعن  ا وامتيازا ت العامة يف مواجهة اإلدارة العامة أثناء استعماهلا لسلطا طريق وسائل وتدعم احلر
ودعوى فحص الرقابة القضائية (واملتمثلة يف دعوى اإللغاء، دعوى املسؤولية اإلدارية، دعوى التفسري 

ت األفرا د السيما احلق يف البناء الذي يعد املشروعية) متكن القضاء اإلداري من محاية حقوق وحر
، ومن مثة وضع حد 1996ر من دستو  52أحد أوجه احلق يف امللكية املكرس دستور بنص املادة 

ت األفراد لكل تعسف صادر من اإلدارة العامة نتيجة احتكاكها املستمر وتعاملها املباشر   مع حر
ضوع للقانون ومن مثة احرتام مبدأ حبيث يتجسد ذلك من خالل إجبار القاضي اإلداري من اخل

  املشروعية. 
ر اإلداري املتضمن رخصة البناء كفيلة حلماية وحىت تكون آليات الرقابة القضائية على القرا       

سيادة القانون واحرتام مبدأ املشروعية جيب أن تكون اهليئة القضائية على درجة عالية من الكفاءة   
ا.وحسن التنظيم لتؤدي مهمتها    املنوطة 

 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يعد احلصن األمني 08/09ولعل القانون رقم 
ت األفراد ليات تدعم وبطريقة إجيابية محاية حقوق وحر ن جاء  ، ويتعلق الحرتام هذه احلقوق 

لغرامة  القاضي اإلدارياألمر بتخويل    التهديدية.سلطة توجيه األوامر لإلدارة والنطق 
سيسا على ما سبق فإن اهلدف من تقرير هذه اآلليات القانونية والقضائية إمنا يك        من يف و

نصياعها للقانون وعدم اخلروج عن مضامي دة فاعلية اإلدارة ال شل حركتها  نه، واختاذ كافة ز
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دأ املشروعية الذي يعد من األعمال يف احلدود املرسومة هلا من قبل املشرع مما ينتج عليه محاية مب
  العناصر األساسية لقيام دولة القانون.

  املراجع:قائمة 
لتهيئة 2004 اوت 14ملوافق ل ا05- 04القانون 1-   .51رمسية عدد  والتعمري جريدة، املتعلق 
لتهيئة والتعمري، جريدة رمسية عدد  01/12/1990املؤرخ يف  90/29القانون2 -         .         52يتعلق 
املتضمن قانون األمالك الوطنية، جريدة رمسية  01/12/1990املؤرخ يف  90/30القانون رقم 3 - 
                                 .                                                                                     52عدد 

يتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 25/02/2008املؤرخ يف 08/09القانون رقم 4 - 
  .21جريدة رمسية عدد 

لبلدية،  2011يونيو  22املؤرخ يف  11/10القانون رقم 5 -    .37جريدة رمسية عدد يتعلق 
جلمعيات، جريدة رمسية عدد  2012يناير 12املؤرخ يف  12/06القانون رقم 6 -    .02يتعلق 
لوالية، جريدة رمسية عدد  2012فرباير 21 املؤرخ يف 07-12القانون رقم 7-  . 12يتعلق 

حتضري عقود التعمري  تحيدد كيفيا 20015ر يناي 25املوافق ل 19-15املرسوم التنفيذي 8  - 
  وتسليمها

مغبغب نعيم ،عقود مقاوالت البناء واألشغال اخلاصة والعامة، دراسة يف القانون املقارن، الطبعة 9 - 
  .                                                        2001ليب احلقوقية ، بريوت، لبنان، الثالثة، مكتبة احل

عوابدي عمار، األساس ملسؤولية اإلدارة عن أعمال موظفيها، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 10 -  
  .   1982اجلزائر، 

إلدارة العامة يف النظام القضائي د/ عوابدي عمار، عملية الرقابة القضائية على أعمال ا11 -  
      .1982، اجلزائري اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر

اجلزائر حيياوي أعمر، الوجيز يف األموال اخلاصة التابعة للدولة واجلماعات احمللية، دار هومه، 12- 
2004                                                       .                                                                 
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ائري، جملة العلوم االجتماعية رخصة البناء يف القانون اجلز د/ حممد الصغري بعلي، تسليم 13  - 
  ، تبسة. 2007، مارس 1واإلنسانية، العدد

  منشورات احلليب 04نعيم مغيب مقاوالت البناء اخلاصة الطبعة 14 -  
شا  –ليلي زروقي 15     املنازعات العقارية على ضوء اخر التعديالت وأحدث  –عمر امحد 

  2014طبعة  –ه دار هوم –االحكام 
د/ عمار عوابدي ،عملية الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة العامة يف النظام القضائي 16 - 

   1982ر، اجلزائري، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية   اجلزائ
   2009مجال سايس االجتهاد اجلزائري يف القضاء العقاري الطبعة األوىل 17 -  
 8اإلنسانية العددانوين لرخصة البناء يف التشريع اجلزائري " جملة العلوم النظام القين عزري " الز 18 - 
  2005بسكرة  جامعة

ارنة بني القانون الفرنسي والقانون مصلح الصرايرة ، النظام القانوين لرخص البناء، دراسة مق19  -
  األردين، جملة احلقوق، العدد الرابع، الكويت

اء واهلدم يف التشريع اجلزائري، جملة املفكر، العدد ات إصدار قرارات البند/ الزين عزري، إجراء20 -
  الثالث، جامعة حممد خيضر بسكرة

اجلزائري " جملة املفكر جامعة بسكرة رمزي حوحو " رخصة البناء وإجراءات اهلدم يف التشريع 21 - 
  04العدد 

مذكرة  –الفوضوي يف اجلزائر  االليات القانونية للحد من ظاهرة البناء –تكواشت كمال 22 - 
تنة  –ختصص قانون عقاري  –نية ماجستري هي العلوم القانو    2009-2008جامعة 

ت العامة يف ظل الظروف االستثنائية يف  يف  رياجلزائر، مذكرة لنيل شهادة ماجستإدريس بوكرا، احلر
  .2005-2004اجلزائر،  عكنون جامعةالقانون العام، كلية احلقوق، بن 
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تمع(األغــــــواطي) اجلزائري   الدور االجتماعي للزوا يف احلفاظ على قيم ا
  - دراسة حتليلية سوسيولوجية-

  سويسي أمحداألستاذ                                بدران                           األستاذة دليلة
  علم االجتماع التنظيم والعمل                                          علم االجتماع التنظيم والعمل

  جامعة االغواط.                                           جامعة االغواط                    
  مقدمة:

رخيا عريقا حتتفي به يف كل مناسبة وتستعيد من خالل ماضيها أهم جوانب إن         لكل أمة 
فالتأصيل يف ذلك هو البحث عن مواطن القوة يف حضارة ما، وال   ةاحلياة اليت ارتبطت حبادثة معين

شك ان قوة احلضارة تكمن يف احلفاظ على  أهم القيم اليت سادت وتطور مع الزمن ، والزوا يف 
تمع ،  زائر بصفة عامة واألغواط بصفة خاصة اجل كان هلا أمهية كبرية يف احملافظة على قيم وهوية هذا ا
ر الغاشم الذي حاول بشىت الوسائل والسبل واإلمكانيات لطمس هوية ستعمااالن السيما إ، 

أثر كبري فهي الشعب اجلزائري  وجتريده من أهم قيمه وعاداته وتقاليده وأصالته ، فقد كان للزوا 
هيك عن اجلهاد يف سبيل حترير البالد  حفظت هلذا الشعب املسلم قرانه وتعاليم دينه وأخالقه ، 

زوا ،            أتباعها فال تكاد تسمع عن ثورة أو مقاومة إال وجتد ورائها شيخ زاوية أو لهت وجند
،...فاملتتبع للحراك االجتماعي   وهو األمر الذي جعل االستعمار حيتاط له ويسعى إىل شل الزوا

ا ت ،للزوا وكيفية نشأ والدور ،جلزائري ا معيالحظ بال شك دورها البارز يف التأثري على حياة ا
 ،االجتماعي والرتبوي الذي لعبته بعدما دخلت هذه األخرية عليه عن طريق الشرق والغرب اإلسالمي

خدمات اجتماعية كإيواء الفقراء والعجزة وعابري السبيل وبذلك كثرت الزوا اليت بدورها بدأت تقدم 
لطلبة من مجيع النواحي املادية واملعنوية. وهذ من خالل الطرح  إليهسيتم التطرق  ماا والتكفل 

  التايل:يتبلور حول التساؤل  الفكري الذي
تمع قيميف احلفاظ على  اجتماعيا كيف سامهت الزوا -  اجلزائري؟ (األغواطي)ا
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  :الدور االجتماعيأساسيات حول  أوال:

 مفهوم الدور االجتماعي: 
االت منها   لتمشالدور كلمة كثريا ما ترتدد يف حياتنا اليومية وقد  ثقايف وسياسي  وما هكافة ا

تمع. اخل،واقتصادي واجتماعي ...   لكن يبقى للكلمة مدلوال واحد وهو حتقيق هدف معني يف ا
  . 23جمموعة النماذج الثقافية املرتبطة مبكان ما نه:الدور  1943وقد عرف ميد 

  املتعارف عليها. السلوك اطأمنمن جمموعة : سلوك الدور هو 1971ويف تعريف لعاطف وصفي 
" مجلة من النماذج الثقافية املرتبطة بوضع اجتماعي معني وتشتمل على اجتاهات أنه:فريى وأما لينتون 

دراستها الشخص من املنتمني إىل اجلهاز ذاته ولذا فان األدوار ال ميكن  معينة، يتوقعهاوأنواع سلوك 
كبري يف حتديد سلوك األفراد وكذلك ثقافة احمليط اليت ر  دو  ةفللبيئ ...،24يف إطار الصالت البيئية " إال

م الذي جبل عليها الفرد ضمن معايري حمددة جتعل لكل فرد ميارس دوره املنوط به وفق النسق العا
  حيوي هذه الدور حنو حتقيق اهلدف.

تعدد  إىلوذلك راجع  االجتماعي،ان األمر ملن الصعوبة مبا كان ان جند تعريفا سهال مانعا للدور 
ال سيما ما تقدم من خالل تعاريف علماء  فكر،زوا واختالف الرؤى حسب توجه كل ال

  هذا املفهوم. وعلماء االجتماع، وهذا ما يعكس طبيعة ااألنثروبولوجي
 أمهية الدور االجتماعي: -
  احمليط. الوسط يف املندجمني األفراد لتشكيل ،االجتماعي التطبيع عملية يف يساهم-
االتصال  مشرتكة تسهل ومعايري أسس من يقدمه مباواستمرارها  اجلماعة استقرار على ديساع-

  .االجتماعي
  والشخصية. كالسلو  لفهم األمهية عظيم تصور االجتماعي الدور-
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  .واستمراره بقائه للمجتمع تكفل عملية االجتماعي لدور القيام-
  .والتفاعل االجتماعي االجتماعية اتقالالع فهم يف االجتماعية ودراسة األدوار معرفة تساعد-
 خصائص الدور االجتماعي: -

 .االجتماعي القيمي االختالف عوامل ومن الطبقي التمايز عوامل من األدوار االجتماعية تعد إن    
 خلصاله يستحقها انهلضرورة هذا  يعين ان دون ، والنفوذ االحرتام صاحبه الدور املركز يكسب -

 .الشخصية
تمعات ختالف األدوار دعائم لفختت - تمع خيلو وحينما  التارخيية والفرتات ا  أو الطبقي التمايز منا

م أساس راكزهم علىاألفراد م يكتسب ، الطبقات من خيلو  .الفردية إمكا
 فكرة املركز ظهورإىل  أدى الذي هو :األفراد ا يقوم اليت األدوار ملختلف االجتماعي التقدير -
  .تماعيجاال
لثقافة السائدة - هي بطبيعة احلال القيم واألعراف اليت تؤثر على  ة...، فالثقافتتأثر األدوار االجتماعية 

  .25حنو أداء دور معني مسلوكيالتايل حتديد تفكري األفراد و
  نظرية الدور االجتماعي: -

ت وأهم األفكار أهم الدور من فكرة تعترب حيث ارتبط  االجتماعي، النفس علم انميد تضمنها اليت النظر
  اجتماعي خاص. نظام أو بنسقو  الفرد عليها حيصل اليت واملكانة الوضعيةو  املركز مفهوم الدور مبفهوم

 معينا اجتماعيا مركزا شخص حيتل من اآلخرون يتوقعه الذي السلوك منط فهو االجتماعية، املفاهيم
  . 26اجتماعية أخرى عااضو أ اآلخرون هم يشغلون أشخاص مع تفاعله خالل

  وهلذه النظرية مفهومني أساسني تبين عليها أفكارها ومها:
  املكانة االجتماعية:-أ

                                                 
  
  



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
الدراسات  مجلة 

 األكادیمیة
 

 
21  

 متعددة التخصصاتعلمیة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

 وامتيازات حقوق تقابلها التزامات وواجبات به وترتبط اجتماعيا يتحدد عياجتما بناء يف الفرد وضع وهي
 .الدور االجتماعي وهو املتوقع السلوك من منط مكانة بكل ويرتبط

ت ضوء يف اجلماعة تتقبلها اليت األفعال تلك يتضمن ا :االجتماعي دورلا -ب  يف السلوك مستو
  ..27إليه ينتمي الذي النظام داخل دور نم أكثر للفرد يكون ما وعادة السائدة الثقافة

 ليتوافاملكانة االجتماعية هي املرتبة اليت يتحدد وفقها تواجد الفرد وفق آليات حمددة تضبطها األدوار 
  عنها األفعال اليت تكون وفق النسق القيمي للجماعة دون اخلروج عنها. تنجر
  مفهـــــوم الـــزوايـــــا نيا:

:  تعريف الزوا
تمع       تعترب الزوا من أهم العوامل اليت لعبت دورا كبريا منذ القدم يف احلفاظ على قيم وعادت ا

رز يف حماربة االستعمار والتصدي لكل ما الجتماعي الباا هاوذلك من خالل دور  خاصة،اجلزائري بصفة 
  يساهم يف طمس اهلوية الوطنية وتعاليم اإلسالم...

، من إىل زاوية وركن الناس واعتزل انعزل أي انزوى، مادة حتتترد  قاموسال يف الزاوية لغة ويف  وتفرد الزوا
 .بنفسه
 وظائف وأداء التعبد، قصد يف مكان وركن الناس زلاعت الذي اإلنسان على أطلقت الصفة أو احلال هذه

  .28واءواالنز  االنعزال فيه جند فإننا يف التصوف نظر وإذا االنزواء، إليه فنسب أخرى،

  أما اصطالحا:
 ومجعها خناقاة الشرق يف تسمىو  طعامهمإو  احملتاجني الواردين إيواءو  للعبادة معد مكان عن عبارة

  .29 قانخو  أو خانقاوات أو خانقهات

 يف الدير كثريا تشبه الوصفني ذين هيو للضيافة،  جمانية دارو دينية،  مدرسة" ا الزاوية تعرف كما
  .30الوسطى العصور
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 االسم هذا استعمال املغرب ظل ففي املغرب، إىل املشرق من – زاوية – لفظ استعماالت وختتلف
ط" مرتبطا  بعد إال وعلمي ديين كمركز املسلمني يخر يف  الزاوية تظهر مل" :حجي حممد يقول "لر
ط  والصوفية لفقهاءا اصطالح يف ويطلق .املكان والزم أقام يرابط مبعىن رابط مصدر لغة والرابطة الر
 أوهلما :شيئني على

اهدون حلراسة البالد ورد هجوم العدو.-   البقعة اليت جيتمع فيها ا
  قه يف أمور الدين. وا املؤمنني لعبادة هللا وذكره والتفاحلص والثاين عبارة عن املكان الذي يلتقي فيه -

املتنفس  فهي ... واجلماعات األفراد بني تواصل مؤسسة الزاوية تعترب"بقوله:"قسطاين ويعرفها: حممد
 الزاوية وتلعب .املخزنية نزوال الساسة تعريف وهي صعودا، واجلماعات لألفراد والديين واألمين الثقايف

 صوفية طقسية رمزية شعبية مرنة وثقافة سنية فقهية عاملة ثقافة املزدوجة، لطبيعتها راظن الدور هذا
  31 ."الوجدانويف  نقيادلال املستعد العقل يف تؤثر عجائبية

لفضيلة،  معروفة دينية شخصيةو  روحي شأن ذو شخص بتأسيسها يقوم مؤسسة أيضا والزاوية
 أتباع من عليه يرتدد ملن اإلرشادو  الوعظ مهمة يتوىل ادةعبالو  الصالحو  لتقوى مشهور منه ةمببادر 

  ..32مريدينو 

اوحسب نظرتنا ملفهوم الزوا فانه ميكن القول  املؤسسة اليت يتم من خالهلا إقامة الشعائر الدينية  إ
تمع حنو طريق  ويتعهدها أشخاص يتحلون بصفات روحية وعقائد دينية يتم من خالهلا توجيه ا

  الرشاد.
جلزائر: أةنش -1  الزوا 

دف كبريايف القرن الثالث عشر ميالدي عرفت الزوا تطورا    كةاحلر  تنشيط ملغرب العريب وذلك  
 صديها على مما ساعد بدينها املنطقة شعوب متسك على وعملت وخارجها املدن داخل العلمية
 جل وكان فرنسيني وااليطالينيلا بعدهم ومن األسبان مث لربتغاليني فبدءوا العصور مر على للغزاة
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 فكانت احلرب يف زمن أما ، األجنبية الغزاة ضد ومريديها أتباعها تعبئة هو احلرب فرتات يف نشاطها
،وميكن القول هنا ..33والرتبوية التعليمية احلضارية الدينية رسالتها داء القيام منها اهلدف الزوا تلك

لدور االجتماعي كان هدفه األمسى هو احلفاظ على  قما تعل ماسيأن اجلانب الذي تعىن به الزوا ال
ة  االستعمار وما ما جيسد تمع احملافظ برمته وان اختلفت  قيم الدين احلنيف ، قصد جما لنا صورة ا

  عاداته. 
 صورة وأحسن وجه أكما على دورها أدت الزوا من هاما عددا عرفت فلقد اجلزائر ويف      

ف يف سواء ، واضحا اراشتنا وانتشرت خاصة  تقريبا الوطن جهات كل وعمت ، املدن يف أو األر
األسباين  االحتالل بعد خصوصا كبريا انتشارا القبائل منطقة يف انتشرت كما ، والوسط الغربية اجلهة
رخيها اجلزائر يف مهمة رخيية صفحة القرآنية الزوا سجلت جباية، لقد ملدينة  قايفثلاو  السياسي و

تمع يف والثقايف الديين الوعي نشر يف الزوا قدمته الذي العظيم الدور على هذا والديين يبث  ا
ا منذ اجلزائري  تطور الزمن مرور ومع ، اهلجري اخلامس القرن بعد إال الزوا تعرف مل فاجلزائر نشأ

 األطماع وامتداد األندلس وطسق بعد اهلجري العاشر القرن خالل وخاصة أمهيتها الزاوية وزادت أمر
  .34 اجلزائرية إىل السواحل األوربية

  م ــــــــــــــة القيــــــاهيـــم لثا:
 هوم القيم:مف - 1
يف ظل هذا التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يعد من  عنه، خاصةيعد دراسة القيم مطلبا ال حميص  

خر  العصر،مسات هذا  ت  يفى عتباره أسهم بكيفية أو  احلياة اإلنسانية من التأثري يف خمتلف مكو
  أفكار وقيم اجتماعية وعادات وتقاليد.

 لغة:
 يعين أصال أنين قوي وأنين يف صحة جيدة. )Valeur(الالتيين من الفعل 
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وهي من قام قوما، وقياما أي انتصب واقفا، وقام األمر اعتدل، وقام احلق ظهر واستقر، وقيمة 
  تاع مثنه ومجعها قيم.املة الشيء قدره وقيم

  
  اصطالحا: -ب     
ساليب خمتلفة       ،فأحيا يرون أن مفهوم فنجد هلا عدة تعاريف فقد تناوهلا علماء االقتصاد 

ا على الصفة اليت جتعل شيئا ما ممكن لالستبدال بشيء آخر  القيمة  مرادف للثمن، وأحيا يدلون 
، فالكثري منهم حاولوا إجياد معيار لقيمة املبادلة ، ""ف ادم مسيث  ةعنفوهي قيمة املبادلة املرادفة للم

اء االجتماع فبعضهم جتنب التعامل مع القيم على يرى أن هذا الشيء موجود يف العمل...، أما علم
ا بذلك خترج عن نطاق السوسيولوجية ولكن بظهور  لذاتية، وأ اعتبار أن البحث فيها يتسم 

نيكي" بعنـــــــوان "الفالح البولندي" يف أورو وأمريكا عـــــــام يسسو الدراســـــة ال ولوجية"لتوماس وز
القيمة وغريت من نظرة علماء االجتماع ، األمر الذي جعلها تشكل  ، جاء استخدام مفهوم1918

ري سفت موضوعا ذا أمهية ،يف جمال الدراسات االجتماعية ، وأصبحت متغريا ينبغي االستناد إليه يف
 . 35الواقع االجتماعي مبختلف مظاهره

فمنهم  يف تعريفهم للقيم اع والبد من ان ننوه إىل ان هناك اختالفا بني العلماء ال ســيما علماء االجتم
ن  رك و برجس" ير من أشار إىل أن القيمة أي شيء له أمهية أو رغبة للذات اإلنسانية ، "فروبرت 

لرغبة وا ير هو قيمة " ،كما أن "ستيوارت دود " حاول تعريف القيمة دقلت"أن أي شيء حيظى 
ه املرء يف وقت معني ،وهي من الناحية بنفس احملتوى " القيمة هي رغبة أو أي شيء مرغوب أو خيتار 

ا :"تفرض تقديرا يصدر من فرد  36اإلجرائية ما يقول: املرء انه حيتاجه"، كما أن  "دور كامي" يرى أ
ته ، صةله أحاسيسه اخلا رسونز" يف كتا عند فما له قيمة خري وما هو خري يرغب فيه"...،أما "

حيث يرى أن القيم "هي تلك اجلوانب من موجهات حتليله البنائي الوظيفي للنسق االجتماعي 
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حملافظة على معايري معينة، ومعايري االختيار ، وحينما يكون الفاعل جمربا على  الفاعل اليت  تلزمه 
 فالقيم هي نتاج...، 37إن موجهات القيمة قد تلزمه مبعايري معينة تساعده على اختياراته"ف اراالختي

تمع من الواقع االقتصادي واالجتماع تمع ،فهي اليت تساعد على فهم تطور هذا ا ي الذي مر به ا
ح فهم ا تمفخالل االجتاهات واألفكار وغريها ،حيث يرى عامل االجتماع األملاين "ماكس فيرب" "أن 

التطور االقتصادي يف جمتمع ما ،ليس هو اإلنتاج وأسلوبه وعالقته ولكن االجتاهات السيكولوجية 
تمع وتؤثر فيه وتوجهه"واألفكار واملع فهي ...، 38ايري والقيم والعواطف واملشاعر اليت تشكل روح ا

ما حولنا من  ىعلتعد حمددا مهما من حمددات السلوك اإلنساين ، فمن خالهلا ميكن احلكم 
ت الثقافية والسلوك ، فهي تفصح عن نفسها يف أمنا ط التفضيل أو االختيار بني البدائل املكو

  املتاحة.
 وظائف القيم:-2

ي  تساعد األفراد على فهم  جمتمع، فهيإن القيم مبثابة الركيزة األساسية يف تشكيل الثقافة اخلاصة 
 أحد االجتماعي، وهياسية اليت يقوم عليها التفاعل األس ةبنفهي الل م،ما يدور حوهلم وما حييط 

  :يما يلعلى حتقيق  دتمع، وتساعاجلوانب الرئيسية واملهمة للبنية الفوقية اخلاصة 
ت  -  يئ لألفراد اختيارات معينة حتدد السلوك الصادر عنهم ومبعىن آخر حتدد شكل االستجا

لتايل تلعب دورا مهما يف تشكيل   خصية الفردية ،وحتديد أهدافها يف إطار معياري صحيح.شلا و
ا على مواجهة ضعف -  ألمان فهو يستعني  ت اليت  حتقق للفرد اإلحساس  نفسه ، والتحد

  تواجهه يف حياته.
تعطي للفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه ، ومتنحه القدرة على التكيف والتوافق االجيابيني   - 

  نفسه لتجاوبه مع اجلماعة يف مبادئها ، وعقائدها الصحيحة. نع وحتقيق الرضا
لتايل تساعده على فهم العامل.تدفع الفرد لتحسني إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤ أ  -     مامه، و
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  والواجب.تعمل على إصالح الفرد نفسيا وتربو وتوجهه حنو اخلري واإلحسان  -
ا تربط سلوكه  كي ال تتغلب على عقله ووجدانه  همعتعمل على ضبط الفرد لشهواته ومطا - أل

ر ومعتقداتنا وتوجهها حنو فهي اليت تضبط أفكا 39...وتصرفاته مبعايري وأحكام يتصرف يف ضوئها 
من التشتت ،فالقيم سالح وحصن منيع لألمة يف استمرارها  ومحايتهاخلري يف سبيل احملافظة على تراثنا 

  وبقائها.
  جتماعيةاحلياة اال يف أمهية القيم -3

تمع، كم لألفراد العليا املثاليات فهي جمتمع أي ثقافة تشكيل يف رئيسيا عنصرا القيم تعترب ا  اوا أ
مرتكزات  تعتربو  م، احمليط للعامل تصورهمو  حوهلم من لألمور األفراد إدراك يف كبري بدور تقوم

 للمجتمع، الفوقية البنية جوانب من مهما نبااج تعدو  االجتماعي، التفاعل عملية عليها تقوم أساسية
 الرتكيب لتواكب القيم تغريت أن من البد للمجتمع، البنائي الرتكيب يف تغيري كل مع انه لذلك جند

 السائدة والقيم التغيري من املستهدفة أو اجلديدة القيم بني قيمي صراع ينشاو  للمجتمع، البنائي اجلديد
تمع لفعل يف   .ا

ا جند القيم إىل رظن إذاو   ختتلف جيعلها الذي األمر ،التفصيلو  االنتقاء عناصر تتضمن أ
 القيم أمهية تزدادو  تنشئتهو  احتياجاتهو  لرغباته تبعا الواحد الشخص ندع ختتلفو  بل آلخر جمتمع من
ت كل ميس غدا الذيو  التقينو  العلمي التقدم ظل يف املعاصر عاملنا يف   .ةنياإلنسا احلياة مكو

او  اجلماعة مع تكيفه حتقيقو  للفرد النفسي التوازن حتقيق يف القيم أمهية وتربز  يؤدي إىل إمنا فقدا
ومعانيها  نبعها جفافو  القيم أن أي ،العجزو  لضياع شعور من يصاحبه ماو  التوازن هذا فقدان
  . 40القلقو  التوتر إىل يؤدي
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  :القيم خصائص -4
ا-  ختص البشر اليت احلاجات عن مييزها ما هذاو  غريهم، دون لبشر تصخت اأ مبعىن إنسانية أ
  .غريهمو 
ا-  عن املعىن تبتعد ذا هيو  املستقبلو  احلاضرو  ملاضي يرتبط إدراك فالقيم معني، بزمان مرتبطة أ

 .فقط حلاضر ترتبط اليت امليول أو الرغبات معىن
ا -  االجيايب القطبو  سلبيا قطباو  اجيابيا قطبا هلا جيعل امم ضدها، قيمة فلكل الضدية، صفة متتلك أ

 "أو " القيمة ضد " نسميه أن ميكن ما السالب القطب ميثل حني يف القيمة يشكل الذي وحده هو
 .» القيمة عكس

خالهلا  من تعللو  تفسرو  تقيمو  تقيس األحكام إلصدار معيار مبثابة القيم أن مبعىن :املعيارية -
 .يناإلنسا السلوك

 ال يعترب ،العصورمن  عصر يف مقبوال يعترب فما ،املكانو  الزمان حيث من :نسبية ا القيم تتصف-
 .آخرمكان  يف مناسبا يعترب الو  آخر، عصر يف كذلك

ا إذ :هلرمية القيم تتسم-  األمهية والتفضيل وحبسب األمهية، يف متدرجا ترتيبا شيء كل عند ترتب أ
 النفسي املوجه تكوينه من جزءا ميثل للقيم نظاما فرد كل لدى أن القول نانكمي هذا علىو  فرد، لكل

 .لسلوكه
ا إال النسيب، لثبات تتصف القيم أن من لرغم :للتغيري لقابلية تتصف- بتغري  للتغيري قابلة أ

ا االجتماعية الظروف  .هلا نتاجو  االجتماعية العالقات لطبيعة انعكاس أل
ا ذاك أو الوجود هذا إما فهي :اجلملة يف نيبقط ذات القيمة-   .41شر أو خري طل، أو حق أ

 .اإلنسانية االهتماماتو  للتفصيالت وفقا الفرد لدى االهتمام حمور بتغري تتغري فالقيم :اميةالدين-
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او  منفصلة وحدات ليست فهي البعض بعضها تساعد-            تتداخلو  معا تتفاعل ما غالبا أ
 .قوة يدهاز ي وعلى حن

              امليول قياس يف تستخدم للقياس، عامة أساليب خالل من دراستهاو  قياسها إمكانية-
  .42االجتاهاتو 

 مصادر القيم: -5
 :هي أربعة آراء إىل يذهبون جعلهم ما هوو  القيم مصدرو  أصل حول لعلماءاو  الفالسفة اختلف

من  به يضطرب مبا النفسي الوجدان أو الوعي توىحم إىل القيم الرأي هذا أصحاب يرد :األول الرأي
 فليس مثة الذوات نواع تلحق بل ملوضوعات خاصة صفة القيمة تكون ال ذاو  ،مشاعرو  رغبات

 ،احلراالختيار  على تعتمد القيمة هناو  دافعا، جيسد أو انفعاال يثري أو رغبة يرضي كان مبا إال قيمة
 .يالنفس التحليل مدرسة أصحابو  الوجودينيو  الرباغماتيني الرأي هذا ارأنص منو للفرد  الذاتية الرغبة
تمع هو القيم مصدر أن يرون الرأي هذا أصحاب :الثاين الرأي ألن  اجلمعي العقل إىل يردوهو  ا

تمع قوة  من له ملا اخللقي القيم معيار هوو  حافظهاو  موجدها ألنه للقيم الوحيد املشرع هو عندهم ا
 .43القهر

عن  صادرةو  األفراد ذوات عن خارجة اجتماعية عملية الرأي هذا أصحاب عند التقومي فان يهلعو 
تمع مو  األفراد على تعلو اليت اجلمعية اإلرادةو  ا            كامي دور) الرأي هذا أنصار منو  ،ذوا

 .بينهما املعروف االختالف رغم وماركس
 ياءطبيعة األش إىل يعود القيم أصل أن يرونو  املعتزلة ،طوأرس االجتاه هذا أنصار منو  :الثالث الرأي

ا األفعالو  ا نظرا بعقله إليها يهتديو  القيم هذه يكشف اإلنسانو  ذا  يف رغباته التأثري على لقدر
 به الشيء يتصف الذي الستقالل تتمتع فهي عنها خارج شيء أي عن مستقل وجود هلا فان عليهو 
 .ا املتصف الفعل أو
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تمعو  اإلنسان عن خارجية قوة إىل رجعي الرأي هذا أصحاب لدى القيم مصدر إن :الرابع يرأال  ا
يعطي  الذي هوو  مقومهاو  خالقها هللا بل نفسها ختلق ال األشياءو  قدراتهو  اإلنسان فوق تعلو هيو 

 وأهوائهم مدإلرا ختضع الو  استثناء دون الناس مجيع على تنطبق فالقيم هلداو  األفعالو  األشياء قيمة
ا تتصف فهي هلذاو  السواء على اجلماعيةو  الفردية   .كليةو  مطلقةو  بتةو  عامة بكو
تمــــــ: دور الزوايرابـــعا   يــــــع االغواطـــا 

رخيية عن  -1  :طاألغوانبذة 
ا منذ ما قبل ال ملنطقة على استيطان اإلنسان  ر املتناثرة  خ ير تاتدل الرسومات الصخرية واآل

ومنها ما صمد وتطور  أطالله،احلضرية اليت منها ما اندثر ومل تبق إال  وإنشائه العديد من التجمعات
  ولعبت على مسرحه الكثري من األدوار املشهودة. التاريخ،إىل قرى ومدن ما فتئت تؤكد حضورها يف 

آالف  6إىل  9 ن(موال تزال حول مدينة االغواط بعض الشواهد من بقا العصر احلجري احلديث 
 خملوف، احلصبايةتتمثل يف الرسومات الصخرية املزروعة عرب هضبات سيدي  )،دسنة قبل امليال

  التاريخ. لما قبمجوت احلويطة واليت مازالت حتافظ على خملفات إنسان 
ر  الروماين، مثلكما ال ختلو املنطقة من بصمات العهد  اليت عثر عليها بعض  والعمالتبعض اآل

   .44ألمهية اليت اكتسبتها منذ العصور املوغلة يف القدمدل على اقبني وهي بقا تنامل

سم  ا مسيت  ا، وقد ذكر العالمة ابن خلدون " لقواط" أ  للمناقشة ففيرأيه قابال  ويبقىسكا
 فهوعند احلديث عنها يقول:"وأما لقواط وهم فخذ من مغراوة أيضا  األغواط،البداية جنده قد كتبها 

م " راشد،الزاب وجبل  ما بني نواحي الصحراء يف   .45وهلم هنالك قصر مشهور 

بقوله  "أمحد أبو العباس الفاسي"كما جاء ذكر االغواط على لسان عدة رحالة منهم الرحالة  
ا..."، وأما  الذي مر مبدينة  "العياشي""االغواط بلدة طيبة وعليها أجنة وخنيل وهلا أبراج وسور دائر 

صف املدينة من اخلارج ويتكلم عن أسوارها فيقول:"...نزلنا األغواط في 1662أبريل  4اط يوم و غاال
ء  الفاحش، غريقبل الظهر ...ووجد الغالء  أن السكان مل يرتكوا الركب يدخل بعد أن علموا أن الو
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لزرع من خلف السور وغسلول النقود اليت تعملوها سا منتشر بني أفراده ولكنهم مع ذلك أمدوهم 
  ".فا من العدوىمثنا للزرع خو 

  والطبيعة:املوقع --2
كلم، ومتتد بساتينها ومبانيها على ضفة 400تقع االغواط جنوب اجلزائر العاصمة وتبعد عنها حبوايل 

خذ جمراه من جبال العمور غر ويتوجه حنو الشرق حيث حيمل امسا آخر هو واد  يالذ«مزي "واد 
  يف شط "ملغيغ".ت الزيبان إىل أن يصب اح"جدي" مارا بعدد وا

وترتفع  شرقا،° 3مشاال وعلى خط طول ° 33-48أما موقعها الفلكي فهي تقع على دائرة عرض 
ا حتتل موقعا اسرتاتيجيا فهي نقطة عبور ،  46 م. 787عن سطح البحر  وتعترب بوابة الصحراء لكو

 اجلنوب. القوافل التجارية من الشرق إىل الغرب ومن الشمال إىل

جبال تسقرارين تفصلها إىل جمموعتني  واجلنوب، النغواط ببساتينها املنتشرة يف الشمال وتشتهر اال
يالئم البيئة واألوضاع  الطني، الذيوقد شيدت منازل االغواط من الطوب املستخرج من  متباينتني،
األجنة سقي  يعمل علىي ذلويقطع االغواط وادي اخلري املتفرع عن وادي امزي وا للمنطقة،املناخية 

والبساتني فضال على ختصيب تربتها اليت تبنت فيها خريات كثرية من تني ورمان وعنب وعدة أنواع 
  من اخلضر والفواكه حىت مسيت مبدينة البساتني.

  قصر احلريان        العسافية، االغواط،مدينة  أمهها:وتشتهر االغواط مبجموعة من القصور   
ع الكربى املؤلفة من األجزاء  اأعرشه ماضي،عني  ،تو مجاحلويطة،  األربعة فتتمثل يف قبيلة األر

زيد، وتنتشر هذه القبيلة بني اجللفة يف الشمال وبسكرة  دصاحل، أوال داحلجاج، أوالاملعامرة، : وهي
زلية ار يف الغرب، كذلك عرش أوالد سيدي عطاء هللا وقبيلة احل وافلواجلنوب، وغرداية يف  يف الشرق

هالل فضال عن قبائل أخرى وفدت إىل املنطقة عرب احلقب الزمنية كقبيلة بين  ألغواطين املشهور 
ن وأوالد   .47ز
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را حتكي  يعكس طبيعةوهو ما  تمع املتأصل بتارخيه وتراثه فالذي يستطلع هذه املناظر جيد أ هذا ا
م يف هذه املنطقة  س خلدوا فكرهم وتركوا بصما ريخ الثقايف واالجتماعي خالل التا نمقصصا أل

  السبيل. التجارة وعابريومعرب  الصحراء،للمدينة اليت تعترب بوابة 
  نشاط الزوا مبنطقة االغواط:- 3

تعترب مدينة االغواط وحبكم موقعها اجلغرايف ومكانتها العلمية والسياسية فهي حمطة لتواجد اغلب 
، ومنخل اد اليت كانت متارس التعليم الطرق الصوفية كبري   أثرأهم الزوا اليت كانت سائدة وهلا  الزوا

تمع اجلزائري    االغواطي.يف احلفاظ على قيم ا
  الزاوية القادرية: -

تنتسب هذه الزاوية إىل الطريقة الصوفية القادرية اليت كانت من أوىل الطرق الصوفية اليت ظهرت يف 
 وأ«اجليالين شيخ حمي الدين حممد عبد القادر سها السؤ م "العامل اإلسالمي واليت مسيت نسبة إىل

لقرب من بغداد ،وكان سيدي ،  "الكيالين بن صاحل موسى احلسين" نسبة إىل مدينة اجليالن 
بومدين الغوث هو أول من ادخل هذه الطريقة إىل اجلزائر ، وهي قدمية يف مدينة االغواط ، ومن ابرز 

جيازة  "،موتح ،""عريبال جاحلا "روادها يف هذه الفرتة جند  الذي كان مقدم على راس هذه الطريقة 
من  شيخها يف تونس ،والذي مل يرتك أي مطبوع أو خمطوط ماعدا انه ينسب إليه إعادة أو بناء قبة 

ألغواط ، أما ابنه 1896سنة  "الشيخ عبد القادر "أو مقام فقد  "،احلاج الطيب بن احلاج العريب"م 
سة الطريقة القادرية بعد وفاة أبيه ، وقد جدد هو اآلخر بناء القبة  لت إليهاو م 1854ولد سنة  ر

، ومل يرتك هو اآلخر أي  1930م وكانت وفاته يف السنة املوالية أي سنة 1929املذكورة آنفا سنة 
 ماعدا ان هذه الطريقة حتمد على مسامهتها يف بعث النهضة الرتبوية والثقافية يف ،مطبوع أو خمطوط

الذي يؤول إليه الفضل يف  "،لشيخ عبد العزيز بن اهلامشي"وذلك لعالقتها الوطيدة  غواط الا
  . 48للتدريس يف مدينة االغواط "،الشيخ الزاهري"استقدام 
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  الزاوية الناصرية:  -

ا أم الزوا يف بالد املغرب ،وهي احد فروع الطريقة الشاذلية وهي         تصنف حسب املؤرخني 
صر الدرعي املغريب ،"مؤسسها  سب إىلنت صر"وهو  "الشيخ حممد بن   "والد الشيخ امحد بن 

سنة " موالي حممد الشيخ "صاحب الرحلة الناصرية ،وقد حاول السلطان املغريب
استغالل هذه الطريقة لبسط نفوذه وسلطته يف عدة مناطق ،نعتقد ان االغواط   نم1621/هــ1030

م يف 1708لمنا ان هذه املدينة قد تعرضت للسيطرة املغربية سنة ذا ما عإ،كانت ضمن خمططاته 
صر "،ومما جتدر اإلشارة إليه هو ان"موالي عبد املالك  "عهد السلطان صاحب  "،الشيخ أمحد بن 
م والثانية يف سنة 1685أثناء حجه إىل البقاع املقدسة مرتني األوىل سنة  ألغواطالرحلة قد مر 

  ة هلذه الرحلة األخرية  واستطاع أن يكسب أتباعا ومريدين لطريقة والده أرخ خاص دم ، وق1709
الشيخ امحد بن احلاج "و"الشيخ سيدي احلاج وحفيده ابن الدين"ومن مشاهري هذه الطريقة نذكر 

  وغريهم . "والبشري بن التاويت
لف الرحلة املسماة الذي أ "ياحلاج ابن الدين االغواط"ومن بني أهم املؤلفني يف هذه الطريقة جند 

م ،وقد ترمجها عن 1828يف مشايل افريقية والسودان والدرعية كتبها يف حوايل ،برحلة االغواطي 
جلزائر، واملراسل األجنيب للجمعية امللكية  العربية إىل االجنليزية ويليام ب.هودسون قنصل أمريكا 

ن ،ترمجها من االجنليزية إىل العربية م لند1830اآلسيوية (لندن) طبع  مبؤسسة الرتمجة الشرقية سنة 
للشيخ ابن "، كما مت العثور على بعض املؤلفات اليت تنسب كذلك "الدكتور أبو القاسم  سعد هللا"

وهي :االبريز املنسبك يف تفضيل اآلدمي على امللك ، رسالة الكواكب الدرية يف جواب من  "الدين
  فصوص احلكم.ح على ر ش سال عن احلقيقة احملمدية ، تقييد أو
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أما البشري بن التاويت فقد نسخ هو اآلخر جزءا من تفسري القران الكرمي للعالمة اخلازن، فقد جاء يف 
صفحته األوىل (مت نسخ هذا اجلزء من طرف البشري بن التاويت االغواطي نشأة واملالكي مذهبا 

  .49واألشعري عقيدة والناصري طريقة) 

  الزاوية التيجانية: -

امحد بن حممد بن املختار بن سامل التيجاين  "لطريقة الصوفية اليت أسسها الشيخإىل ا بسنت
ثري هذه الطريقة إىل  )1815- 1737(" املوقع القريب لعني ماضي من  االغواط، حبكمامتد 

وذكره اخلاص  سيسه لزاويتهخاصة حني  ،تردد الشيخ التيجاين على املنطقة االغواط، وكثرة
  ن.ومسعو بب 1781سنة

أبو عبد هللا حممد بن املشري احلسين  "نذكر: الفقيه السيد ،ألغواطأعالم هذه الطريقة  أبرزومن 
ومؤلفا ملا مسعه  واألجوبة،يقوم مقامه يف الرسائل  ،، كان من يف الصالة وكاتبا له"الساحيي التقريت ادار

 "من العلوم يف جزأين ويسميه البعضق رت فملا ا "،اجلامع"كتاب   ألفه،أو عليه أماله، من بني أهم ما 
وكتاب نصرة الشرفاء يف الرد على أهل  التيجاين،ألنه حيوي اغلب آمال الشيخ امحد  "،لكناش

  .50م1809الشيخ التيجاين حنو ثالثني سنة وتويف بعني ماضي سنة هــ فاء، الزماجل

علماء الطريقة التيجانية املرجوع  نم ، كان "أبو عبد هللا سحنون بن احلاج االغواطي"كما جند السيد 
إليهم يف علمي املعقول واملنقول،وكانت له مراسالت عديدة مع الشيخ التيجاين ،ويذكر صاحب  

ضمن فقهاء الطريقة التيجانية "الشيخ سحنون حممد وامحد ":ولد "،كشف احلجاب "كتاب 
والذي كان من "،سامل  بن"املعروف "،العباس امحد بن معمر االغواطي "أبو "،ويضيف إليهم 
 "ياالغواطالشريف سيدي عيسى بن خزاز ".كما يذكر كذلك "للشيخ التيجاين .."أفاضل اخلاصة 

لفقيه ا،السيد أمحد بن إمساعيل االغواطي "و ألستاذ العالمة النقاد ذو البصرية املنورة "الذي يصفه 
ن العظيم حىت انفرد بعلم التجويد ،  قرالل، والذي كان يشتهر حبسن تالوته وجتويده "والنفس املطهرة

                                                 
 
 



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
الدراسات  مجلة 

 األكادیمیة
 

 
34  

 متعددة التخصصاتعلمیة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

والسيد حممد بن حممد بن جغنون وأخوه " "السيد أبو عبد هللا حممد بن سالمة املضاوي"كما يذكر 
  . 51االغواطيالسيد امحد االخضر 

  الزاوية العزوزية: -3-4

املولود ،" الشيخ حممد بن عزوز  "وهي طريقة صوفية تفرعت عن الطريقة الرمحانية ، وتنتسب إىل
الذي كان "الشيخ حلسن "لربج قرب مدينة بسكرة ، وقد خلف هذا الشيخ أوالد نذكر منهم : 

العدو اللدود للفرنسيني منذ " ،مصطفى "يف منطقة الزيبان والشيخ  "، لألمري عبد القادر "خليفة
سيس الزاوية الرمحانية 1849 واملطرودين من  واليت كانت مأوى لالجئني ، واليه يعود الفضل يف 

ا الطريقة العزوزية  سواس، فقد انسحب إىل مدينة االغواط " املربوك "اجلزائريني، أما الشيخ 
  بعدما ضايقه الفرنسيون يف منطقة الزيبان. ،م 19(الرمحانية) منذ مخسينات القرن 

الني الديين  فيظ القران حتب واالجتماعي، كقيامهاوقد سامهت هذه الطريقة مسامهة معتربة يف ا
  واحملتاجني.الكرمي وإيواء الفقراء 

سةاالزهاريالشيخ "وبعد تويل       على تعميم التعليم  م، حرص1903هذه الطريقة يف حوايل  " ر
  للتدريس يف مدينة االغواط." الشيخ حممد العاصمي "واستقدم 

مهية موقعها بوصفها ملتقى القوافل اآلتية م سودان الغريب، وبذلك انتشرت لا نتتميز مدينة االغواط 
وقد  الشاذلية،تفرعت عن الطريقة  الدرقاوية، اليتا عدة فروع للطرق الصوفية األخرى مثل الطريقة 

 .52م 1829ا سنةحني حلوله "موسى بن حسن املصري "يف نشر تعاليمها يف املنطقة الشيخ  بدا

لطريقة  ا الكثري من فقهاء واعيان املدينة نذكر يهلع تردد املوساوية، فقدوأصبحت تسمى فيما بعد 
  وغريهم. "قازي وامحد بلحاج وبوهلة حممد "منهم املشايخ

حممد بن علي السنوسي "انتشرت يف االغواط الطريقة السنوسية اليت تنتسب إىل مؤسسها 
 ألغواطواستقر شيخها  ،م1830وم 1822فقد برزت أكثر بني سنيت  )،1859- 1790("
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، وبرغم هذه اإلقامة القصرية يف االغواط العريب.إىل مسعد وقابس حنو املشرق  رحل منها همدة إال ان
إذ جند ان الطريقة السنوسية مفتوحة للجميع واملقادمي  املدينة،اال انه استطاع ان يكون مريدين له يف 

م السابقة  األخرى فهيمن الطرق  ن يقطعوا عالقا   .لطرق األخرىال تلزم أتباعها 
  
  دور الزوا يف ظل االستعمار الغاشم:-4

لقد سعى االستعمار املستبد إىل بذل كل اإلمكانيات لطمس هوية الشعب اجلزائري  ،حيث جند ان 
بسبب سياسة االحتواء اليت انتهجتها السلطة االستعمارية ، ،  ألغواطهناك تراجعا كبريا لدور الزوا 

ا سنت قانو مينع تنقل األشخاص بدون معلميها ،   در من الزوا وطوكذلك إغالق العديد  كما أ
سم سياسة الدمج   حددت املدارس القرآنية بدقة ،رخصة ، فكان ذلك عقبة يف وجه طلبة العلم 

وروقبت مدارس الزوا وأغلقت وأزعجت وتناقص عدد معلمي القران واملدرسني ، ومنذ ذلك احلني 
س ، كما منع فتح املدارس العربية وخباصة منذ صدور كانت ال تدر   ذغة العربية  إتقهقرت معرفة الل

الذي يقضي بعدم فتح أية مدرسة إال برخصة من السلطات الفرنسية  1892أكتوبر  18قانون
  ولكي تسلم هذه الرخصة مت وضع عدة إجراءات:

  ماءاته.أي معرفة كل ما يرتبط حبياته وانت الطلب،االستعالم عن صاحب -   
  .دود جدا من التالميذ يف هذه املدارسد حمدعقبول -

ثريا   تمع  كبريا علىواملتتبع لتاريخ هذه الزوا على مستوى مدينة االغواط جيد ان هلا  أبناء هذا ا
رغم اختالفها إال ان هلا هدفا واضحا وتفكريا واحد وهو السعي للحفاظ على هوية وثقافة املنطقة 

تمع طمس ىلإ دي يسعى أصحابهومواجهة كل حت   االغواطي. هوية ا
 السلطات،برخصة من  إالصدر قانون مينع فتح أية مدرسة لتعليم القران  1904ديسمرب 24ويف 

 أحد، جاء يف وجرافتهاوإذا ما مسح بفتحها تبعا للشروط السابقة فانه مينع عليها تدريس اجلزائر 
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تمع املسلم إىل جمتمع أكثر جهال حت مت تسقط وبذلكدارس التقارير السابقة انه قد تركت امل ويل ا
  .   53كان عليه من قبل   وبربرية على ما

  
  خامتة:

من خالل ما مت تناوله ميكن القول ان الزوا قد سامهت إىل حد كبري يف احلفاظ على هوية وقيم       
تمع االغواطي بصفة  تمع اجلزائري بصفة عامة وا  إىل ؤسسةمكة  حيث سعت الزاوي خاصة،ا

 عقول العامي تفتح حىت رمزية لغة وظفت كماالشعبية،   التجمعات يف واخلارق ثقافة العجيب تكريس
تمع ومحايته من كافة  األحيان، بعض يف  التغريات.فهذه املؤسسة ظلت والزالت تساهم يف تطوير ا
  
للغة العربية: -  قائمة املراجع 
جتماعي لدى املرأة الطارقية، رسالة لدور االواي قيمال العالقة بني النسق يدسة،نف فاطمة -1 -

 .46ص، 2007،ورقلة، اجلزائى ةماجستري، جامع
 و للنشر العلوم دار الرتبوي، االجتماع علم :شروخ الدين صالح-2. -

 .123،ص2004التوزيع،مصر،
 .49.48ص  سابق مرجع فاطمة نفيدسة، -3 -
، 2005وهران، والتوزيع، للنشر الغرب ردا ،ةاعياالجتم التنشئة يف ادئمب خواجة، العزيز عبد-4 -

 .78ص
 .395ص، 1996لبنان، االجتماعية، العلوم مصطلحات معجم بدوي، زكي أمحد -5 -
 أنثروبولوجية، والقادرية، دراسة والعلوية اجلزائري التيجانية الغرب يف الغايل، الزوابن لباد  -6 -

 .29 ص، 2009.2008،رتلمسان، اجلزائدكتوراه، جامعة  أطروحة
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 ،رالقاهرة، مص مدبويل، مكتبة ،مدارسهاو  الصوفية املذاهب قاسم، الغين عبد احلكيم عبد-7 -
  13 ص ،1999

ديدة، اجل النجاح مطبعة ،2 ط، السياسيو  العلميو  الديين دورهاو  الدالئية ةحجي، الزاوي حممد-8 -
 .23 ص ،1988 ،املغربية ةالبيضاء، اململك رالدا
  .31.30ص، ص، بقسا عجمر  الغايل،بن لباد  -9

 كلية منشورات التونسية، البالد يف الفرنسي واالستعمار الصوفية العجيلي الطرق التليلي -10
  .34ص ،1992 تونس، ،1تونس  جامعة ،املنوبة جامعة ،اآلداب

 ، 2002 .اجلزائر ،هومة دار ،الصوفية احلق أهل مذهب ،الوفية السلفية ،الشطي القادر عبد-11
  .31 ص
ريخقاالبو أ-12 األوىل،  ةاإلسالمي، الطبع الغرب دار ،2 ج الثقايف، اجلزائر سم سعد هللا، 
  18 ص ،1998 لبنان، تبريو 
ص  ،2006، دار املعرفة اجلامعية،ةالثقايف، اإلسكندرياالجتماع  بيومي، علمحممد أمحد -13
65.  
دراسات الوحدة  زمرك وت،ري ب، واإلشكاليات مالثقافة، املفاهي عماد، سوسيولوجياعبد الغين -14

  .141ص    2006العربية
تمع والثقافة  جليب، دراساتعلي عبد الرزاق -15 النهضة العربية  ربريوت، داوالشخصية، يف ا

  .146 ص، 1984للطباعة والنشر،
ثريها على عمال -16 عباس، فرحات  ةماجستري، جامع ةاملؤسسة، مذكر مصطفى الباهي، القيم و

  09ص، 1995_1996،سطيف
 ةعلي، املدينإبراهيم  ة، مكتب1طوالرتبية، اإلسالمية  مالعينني، القيعلي خليل مصطفى أبو -17

  .49، ص 1988املنورة،
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ماجستري علم االجتماع  الرتبوية، رسالةواقع القيم لدى املراهقني يف املؤسسة  سهام صوكو،-18
-2008منتوري قسنطينة، ، جامعةسانيةواالنية االجتماعالعلوم  ةالبشرية، كليتنمية وتسيري املوارد 

 .38 ص، 2009
 .208ص، 1998 ،املسرية دار ،1 ط ،التنشئة سيكولوجية :جادو أبو علي حممد صاحل-19
 .45صسابق، مرجع  سهام صوكو،-20
 .48صاملرجع، نفس -21
 ص ،2006،هومة، اجلزائر ر، دا1طوالتاريخ، االغواط صفحات من احلضارة  مداين لبرت،-22
29. 
ريخالرمحان ابن  عبد -23 لالعالمة ابن خلدون كتاب  خلدون،  الكتاب  رالسابع، دا دالعرب، ا

 .100ص، 1981اللبناين بريوت،
 .66 ص، 2008،رلالتصال، اجلزائبلوتو  حممود عاليل، احلركة اإلصالحية يف االغواط،-26
  .68صاملرجع،  نفس -27
 ن تالقى مع الشيخ التيجاين مناب عماحلج كشف  أمحد بن احلاج العياشي سكريج،-28

 .150ص 149 ص، 1988،نبريوت، لبناالشعبية،  ة، املكتب3طاالصحاب، 
 .70صاملرجع، نفس -29
  .71صسابق، حممود عاليل، مرجع -30
  .73 صاملرجع، نفس -31

للغة  -   الفرنسية:قائمة املراجع 

-24 E.Mangin,Notes sur l’histoire de Laghouat ،Edition Adolphe 
Jourdan, libraire-éditeur,Alger1895,p10. 

-25 Dhina Amar ; " Contribution à L’étude Du Nomadisme, le 
Chameau Chez les Tribus Arbaa Du sud algérien « ، Ed. Louis 
Massignon,institut français,Paris,1956) p32.  
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  زائر.اجليف آلليات القانونية حلماية املخطوط ا
  

  دكتور خضراوي اهلادي                                                  األستاذ عثماين علي لا
  السياسية  والعلوممعهد احلقوق                                  السياسية  والعلومكلية احلقوق 

    ز اجلامعي آفلوك  املر                                                    األغواط  جامعة   
  

   مقدمة:
ُتشكل حمل دراسات  ومازالتيُعترب موضوع املخطوط من مواضيع الرتاث الثقايف اليت شكلت            
وذلك ببيان ُخمتلف الُسبل حلماية تراث املخطوط    والوطينكبري على مستوى الصعيد الدويل   واهتمام

ا  و ُميثلهو لك ذون يك ال يفكبرية، وكملا له من أمهية   وهذا فعلى املستوى  املعريف.ذاكرة األمم وخزا
الدويل ظهرت العديد من اجلهود الدولية يف جمال محاية املخطوط و ذلك من خالل صدور العديد 

ال نذكر منها : اتفاقية الهاي الثانية لعام االتفاقياتمن  و اتفاقية           1899الدولية يف هذا ا
عن اتفاقية الهاي التاسعة اليت تتضمن بعض األحكام املتعلقة ، فضال  1907لعام  عةالراب الهاي

الوطين فصدرت  -، أما على املستوى  الداخلي  )1( حبماية املمتلكات الثقافية يف زمن النزاع املسلح
د  قصيات الو اليت نصت على ُخمتلف الوسائل و اآلل ةالعديد من النصوص القانونية منها و التنظيمي

- 98و صيانة املخطوط يف اجلزائر و احلد من اإلمهال و التلف. ويُعترب القانون  ئها محايةمن ورا
  اجلزائر.على الرتاث الثقايف يف  واحملافظة)؛ أهم النصوص التشريعية يف جمال محاية 2(04

خطوط يف حلماية امل انونيةمن هذا املنطلق اخرت أن يكون عنوان مداخلتنا بــــ: اآلليات الق          
إىل أنّه من بني األسباب اليت دفعتنا إىل البحث يف احلماية القانونية للمخطوط هو  اجلزائر. ونشري

ال يف اجلزائر  فيما تتمثل  اآلتية:قصد ُمعاجلة اإلشكالية  وذلكندرة الدراسات القانونية يف هذا ا
مدى جنحت هذه اآلليات يف محاية ي أ وإىل ئري؟اجلزا الوسائل القانونية حلماية املخطوط يف القانون

   املخطوط؟
  ُخصص.حيث  نإىل: حموريعن هذه اإلشكالية نقسم دراستنا  ولإلجابة         
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    الثقايف.مفهوم الرتاث  األول:احملور 
  املخطوط.الوسائل القانونية حلماية  الثاين:احملور 
  الثقايف.مفهوم الرتاث  األول:احملور 

إىل تصنيف املمتلكات الثقافية  والتطرقيف الرتاث الثقايف (أوال) ببيان تعر  هل دراستناتسننا نحيث أ
  ).نيا( ريف اجلزائ

نّه:  أوال : تعريف الرتاث الثقايف :و نشري إىل  تعريف املشرع اجلزائري للرتاث الثقايف حيث عّرفه 
لتخصمجيع املمتلكات الثقافية العقارية ، و العق ودة على أرض املوج قولة ،املن يص ، وارات 

بعني للقانون  عقارات األمالك الوطنية  و يف داخلها ، اململوكة ألشخاص طبيعيني أو معنويني 
اخلاص و املوجودة كذلك يف الطبقات اجلوفية للمياه الداخلية و اإلقليمية الوطنية املوروثة عن خمتلف 

عد جزء من الرتاث الثقايف لألمة ، و تُ  نا هذا يومريخ إىلما قبل التااحلضارات املتعاقبة منذ عصر 
أيضا املمتلكات الثقافية غري املادية الناجتة عن تفاعالت اجتماعية و إبداعات األفراد و اجلماعات 

  . ) 3(عرب العصور و اليت ال تزال تعرب عن نفسها منذ األزمنة الغابرة إىل يومنا هذا 

 املنتو ذلك  فُيعد اث املخطوطأما الرت          
ُ
ليد ج امل              يشمل كل مصنفات العلماء  والذيدّون 

لفيهم م.يف خمتلف العلوم اليت خاضوا فيها سواء يف حياة ُمصنفيها أو ُعثر عليها بعد  و  وقد مما
 قسم ُعّرف قسمان:عقب انتشار الطباعة أين أضحت املؤلفات  وذلكاستحدث هذا اللفظ حديثا 

ملخطوطاوُعّرف اآلخ ملطبوعات على ذلك احلال خمطوط أما  وبقيت فكان ما كتب خبط اليد ر 
  .)4( فمطبوعا ونشرما طبع 

جزء  وهوالعامل تراث على مستوى  وأضخمهذا الصدد يُعترب الرتاث املخطوط هو أنفس  ويف        
لع ا نتطعندم لهمهستوناضر يد منه يف حل الذي نستفمهم من ذاكرتنا بني اإلسهام العلمي األصي

 .)5( إىل مستقبلنا
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  تصنيف املمتلكات الثقافية يف اجلزائر. نيا:
لتطرق إىل التصنيف القانوين للممتلكا املتعلق حبماية  04-98الثقافية يف قانون  توذلك 

  )6(نوجزها فيما يلي : واليتالرتاث الثقايف 

  ريّة افّية العقااملمتلكات الثق -
  نقولة فّية املاملمتلكات الثقا -
  املادية.املمتلكات الثقافّية غري  -
  )7(: املمتلكات الثقافّية العقارية ما يلي وتشملالعقارية: املمتلكات الثقافية  -1

  املعامل التارخيية  -
      املواقع األثرية  -
موعات احلضرية أو  -   الريفية.ا
ا: وتُعّرف :التارخييةاملعامل  -أ جمموع يقوم شاهدا على نفرد أو معماري مأي إنشاء هندسي  ّ

خلصوص هي املنجزات الكربى  واملعامل رخيية.حضارة معينة أو على تطور هام أو حادثة  املعنّية 
معات  واملباينالعريب  واخلطالزخريف  والفن والنقش والرسم لديين أو ات الطابع االفخمة ذ املعمليةأو ا

 واملعامل               عصر ما قبل التاريخ وهياكل عي،الصناأو عسكري أو املدين أو الزراعي ال
أو  واهلياكلالتذكارية  والنصبالصخرية  والرسوم واللوحات والكهوف واملغاراتاملدافن اجلنائزية أو 

ألحداث الكرب    .)8( يخ الوطينى يف التار العناصر املعزولة اليت هلا صلة 

عمال  وتشهدبنية أو غري مبنية دومنا وظيفة نشطة م اتا مساحّ  وتُعّرف :األثريةاملواقع  -ب
طن األراضي املتصلة  الطبيعة،اإلنسان أو بتفاعله مع  قيمة من الوجهة التارخيية  وهلا ا،مبا يف ذلك 

 ا على اخلصوص واملقصود اإلنرتوبولوجية،أو  اإلثنولوجيةالعلمية أو أو األثرية أو الدينية أو الفنية أو 
  .)9( الثقافية واحلظائرة مبا فيها احملميات األثرية األثري املواقع

موعات احلضرية أو  -ج موعات احلضرية  وهي .الريفيةا اليت تُقام يف شكل قطاعات حمفوظة ا
معات والقرى والقصور واملدنات القصب مثل: وذلكمنها أو الريفية  السكنية التقليدية املتميزة  وا
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ا املعمارية  واليت نية فيهاطقة السكبغلبة املن رخيية أو  واجلماليةتكتسي بتجانسها ووحد أمهية 
ا أن تربر محايتها  هيلها                وإعادة وإصالحهامعمارية أو فنية أو تقليدية من شأ

ايقة ا أما عن طر هذ .وتثمينها ّ ك قرير مشرت حدودها مبرسوم يتخذ بناء على ت وتعنيتُنشأ  إنشائها فإ
 وميكناملعمارية     واهلندسة والتعمري والبيئةاحمللية  واجلماعات والداخلية بـــ: الثقافة لوزراء املكلفنيبني ا

لثقلى الوزير ااجلمعوية ع واحلركةأن تقرتحها اجلماعات احمللية  القطاعات  وتنشأ          افة ملكلف 
   ).10( ثقافيةتلكات الاحملفوظة عقب استشارة اللجنة الوطنية للمم

  )11(: املمتلكات الثقافية املنقولة على اخلصوص ما يلي وتشمل: املنقولةاملمتلكات الثقافّية  -2

  املاء  وحتتاألثرية يف الرب  واألحباثتج االستكشافات  -
توالاخلزفية  واملصنوعات األدوات،األشياء العتيقة مثل  -            واحلُلي واألختام والعمالت كتا

  املدافن. وبقا واألسلحةالتقليدية  واأللبسة
  التارخيية.العناصر النامجة عن جتزئة املعامل  - 
  .واإلثنولوجية اإلنرتوبولوجيةاملعّدات  -
ريخ والتقنياتالعلوم  وبتاريخلدين  فية املتصلةتلكات الثقااملم -           التطور االجتماعي و

  .والسياسي واالقتصادي
  مثل:ألمهية الفنية ات ذات ااملمتلك -
ليد على أية دعامة من أية مادة   والرسوماللوحات الزيتية  -   كانت.املنجزة كاملة 
عتبارها وسيلة لإلبداع الفوتوغرا والصور وامللصقاتالرمسات األصلية  -   األصيل.فية 
من مجيع  والنقش تمثايللات الفن الفنية األصلية من مجيع املواد مثل منتوجا والرتكيباتالتجميعات  -

  ......إخل. واخلشب واملعدن واخلزفالفن التطبيقي يف مواد مثل الزجاج  وحتفاملواد 
ئق بوالكتاستهالكية  طباعة واملطبوعاتاملخطوطات  -   ذات األمهية اخلاصة  واملنشورات والو
  الربيدية.نقدية) أو الطوابع  وقطع (أومسةاملسكوكات  -
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ئق ا - ن معّدات رسم اخلرائط ذلك م وغري واخلرائط النصوص،ا يف ذلك تسجيالت ألرشيف مبو
ئقلسمعية ا واملسجالتالسينمائية  واألفالمالفوتوغرافية  والصور   اآللة.اليت تقرأ عن طريق  والو

ا:املمتلكات الثقافية غري املادية  وتُعّرف املادية:الثقافّية غري  املمتلكات -3  معارف أوجمموعة  ّ
تصورات اجتماعية أو معرفة أو مهارة أو كفاءات أو تقنيات قائمة على التقاليد يف خمتلف ميادين 

هلوية الثقافية الدالالت ا ومتثلقايف الرتاث الث   شخص أو جمموعة أشخاص  وحيوزهاحلقيقية لالرتباط 
مليادين اآلتية على  ويتعلقهذا  التقليدية               اينواألغقة علم املوسيقى العري اخلصوص:األمر 

شيد والشعبية ة               الديني واالحتفاالتية احلرك واإليقاعاتالرقص  وفن واملسرح واألحلان واأل
تو التارخيية  والقصصاألدبية الشفوية  والتعابريالطبخ  وفنون               واألساطري واحلكم احلكا

    .)12( التقليدية واأللعاب واملواعظ املأثورة واألقوال واألمثال واأللغاز

    املخطوط.ية الوسائل القانونية حلما الثاين:احملور 
املتعلق حبماية الرتاث الثقايف مجلة من اآلليات قصد محاية  04-98لقد تضمن القانون         

          يلوالتسجف بصفة عامة حيث يتم التطرق إىل (أوال) إجراءات التصني الثقايف والرتاثاملخطوط 
ت   ).نياكإجراء ردعي حلماية املخطوط (  والعقو

. و يف هذا الصدد ميكن اقرتاح تصنيف املمتلكات الثقافية والتسجيل ءات التصنيف: إجراأوال
ر أو العلم أو الدين أو التقنيات اليت  املنقولة ذات األمهية من وجهة التاريخ أو الفن أو علم اآل

ير كن تصنيفها أو تسجيلها يف قائمة اجلرد اإلضايف بقرار من الوز مة أو ميقافية لألُتشكل ثروة ث
استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية و ذلك مببادرة منه أو بناء على  لثقافة عقباملكلف 

طلب من أي شخص يرى مصلحة يف ذلك ، و ميكن أيضا أن يتم التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف 
متلك مىت كان للملك بعد استشارة جلنة املمتلكات الثقافية يف الوالية املعنّية وايل و ذار من البقر 

   املنقول قيمة هامة من الوجهة التارخيية أو الفنية أو الثقافية على املستوى احمللي .الثقايف
ذي حيوز اخلاص التبليغ قرار التسجيل يف قائمة اجلرد اإلضايف للمالك العمومي أو  ويتم           

لثقافة رإما من قبل الوزي املعين؛املمتلك الثقايف  لقيمة الوطنية أو حسب ا وذلكأو الوايل  املكلف 
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على تسجيل أي ممتلك ثقايف منقول يف قائمة اجلرد اإلضايف مجيع  ويرتتبالثقايف.  كاحمللية للممتل
ر التصنيف ملدة  نقضاء ايف املتلك الثقنيف املمتطبيقها إذا مل يتم تص وينتهيسنوات 10آ نقول 

  .)13(هذه املهلة 

إلشاو اجل            املتعلق حبماية  04-98 نمن القانو  53و استنادا إىل املادة  رة إىل أنّهدير 
لثقافة تنشر يف اجلريدة  الرتاث الثقايف فإّن املمتلكات الثقافية املنقولة املصّنفة بقرار من الوزير املكّلف 

متلك ن نوعية املالتصنيف بياجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، كما أنّه جيب يف قرار مهورية امسية للجالر 
الثقايف املنقول احملمي ، و حالة صيانته و مصدره ، و مكان إيداعه و هوية مالكه أو مقتنيه أو حائزه    

و يتوىل الوزير املعين  الثقايف و عنوانه ، و كل معلومات أخرى اليت ُتساعد على حتديد هوية املمتلك
لثقافة إبالغ قرار التصنيف لل   .ي أو اخلاص مالك العموماملكلف 

كما أّن القانون أوجب على احلائز الصادق النية ملمتلك ثقايف منقول ُمصنف أو مالكه أو            
النتفاع به أن يتوىل محايته  والذي عليه،املستفيد منه أو املؤمتن                    نتهياوص وحفظهحيتفظ 

لواجبات امل وكل وحراسته النإخالل  ثقايف منقول مصّنف ينجر عنه بقوة القانون  تفاع مبمتلكرتبطة 
لثقافة أن يرغمه على ذلك جبميع الوسائل ويفإلغاء االنتفاع    .)14( هذا الصدد ميكن للوزير املكلف 

جمال محاية  ويف أنه جيب لرتاث الثقايفحبماية ااملتعلق  04-98من القانون  57املادة  ومبقتضى  
  عليه. واحلفاظبشأنه قصد صيانته  والتحرياملؤهلني هلذا الغرض  ه رجال الفنط أن يقوم باملخطو 

غري الفقرة الثانية  الوطين،كما أنّه حيظر تصدير املمتلكات الثقافية املنقولة احملمية انطالقا من الرتاب 
ه ميكن أن ثناء ذلك أنّ املتعلق حبماية الرتاث الثقايف أوردت است 04-98ن القانو  نم 62من املادة 

يف جمال املبادالت الثقايف أو العلمي أو  وذلك - املخطوط  –يصدر مؤقتا أي ممتلك ثقايف حممي 
    عاملي.قصد املشاركة يف البحث يف نطاق 

أنّنا منيز أجهزة  .واملخطوطقايف لثا الرتاثحبماية الصدد ُنشري إىل األجهزة املكلفة  ويف          
لثقافة                                     فعلى  حملية. وأجهزة الوطنية املستوى الوطين تنشأ لدى الوزير املكلف 

   )15(هي مكلفة مبا يلي : واليت" اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية "
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  لثقافة.ير املكلف حييلها إليها الوز  واليتقانون ق هذا القة بتطبيإبداء آرائها يف مجيع املسائل املتعل -
يف موضوع إنشاء قطاعات  وكذلك والعقاريةالتداول يف مقرتحات محاية املمتلكات الثقافية املنقولة  -

 الفنية.حمفوظة للمجموعات العقارية احلضرية أو الريفية املأهولة ذات األمهية التارخيية أو 
كات الثقافية واليت جلنة للممتلى كل والية تنشأ على مستو  احمللي فإنّهملستوى ا على امأ          

قطاعات  وإنشاءطلبات التصنيف  بدراسة: تكلف«تسمى بـ:" اللجنة الوالئية للممتلكات الثقافية 
متلكات على اللجنة الوطنية للم واقرتاحهاأو تسجيل ممتلكات ثقافية يف قائمة اجلرد الثقايف  حمفوظة،

لنسبة إىل الوالية املعنية يف كات ثقافية تسجيل ممتل كما تبدي رأيها يف  ثقافية،لا لغة  هلا قيمة حملّية 
  .)16( قائمة اجلرد اإلضايف

ت كإجراء ردعي حلماية  نيا: املتعلق  04-98لرجوع إىل أحكام القانون  املخطوط:العقو
شرع نص على ملا جليا أنّ  يتضح لنا 105ادة إىل امل 91ملواد حبماية الرتاث الثقايف سيما ما تعلق 

لرتاث الثقايف املخطوط  ت على كل من سّولت له نفسه اإلضرار  نوجزها فيما  واليتمجلة من العقو
  )17(يلي :

حلبس من سنتني ( - دج إىل 100.000مالية من  وبغرامة سنوات،) 5) إىل مخس (2يعاقب 
حدى ال200.000 ي  فقط،عقوبتني دج أو   ومصادراتاألضرار تعويضات عن دون املساس 

–عن خمالفة بيع أو إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة أو مسجلة يف قائمة اجلرد اإلضايف  وهذا
  املمتلكات الثقافية املتأتية من تقطيعها أو جتزئتها. وكذلك  .-املخطوط

العقارية ملنقولة أو ثقافية اتلكات الأحد املميعاقب كل من يتلف أو يشوه عمدا الرتاث املخطوط أو  -
ي تعويض عن  اإلضايف،قرتحة للتصنيف أو املصنفة أو املسجلة يف قائمة اجلرد امل دون املساس 

دج إىل  20.000مالّية من  وبغرامة سنوات،) 5) إىل مخس (2حلبس مدة سنتني ( الضرر،
  ث أثرية أثناء أحبا ياء مكتشفةشأه عمدا هذه العقوبة أيضا على كل من يشو  وتطبقدج 200.000

يرتتب على التصرف دون ترخيص مسبق يف ممتلك ثقايف عقاري أو منقول مصّنف أو مسجل يف  -
لتعويضات عن    األضرار.قائمة اجلرد اإلضايف إلغاء عقد التصرف دون املساس 
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 ا أو غريفقوال مصنّ ثقافيا من ممتلكا -املخطوط  -يتعرض كل من يصدر بصورة غري قانونية  -
دج إىل 200.000مسجل يف قائمة اجلرد اإلضايف لغرامة مالية من جال أو غري مس مصنف،

حلبسدج 500.000 حالة العود تضاعف  ويف سنوات.) 5) سنوات إىل مخس (3من ثالث ( و
  العقوبة.

التارخيية ته رتف بقيمللعقوبة نفسها كل من يستورد بصورة غري قانونية ممتلكا ثقافيا منقوال يع رضويتع
  األصلي.األثرية يف بلده  و الفنية أوأ

دج كل من ينشر يف الرتاب الوطين أو  100.000دج إىل 50.000يعاقب بغرامة مالية من  -
ئق غري مطبوعة حمفوظة يف اجلزائر واليتخارجه أعماال ذات صبغة علمية             يكون موضوعها و

كما أنه ميكن للجهة القضائية فضال   لثقافة. وزير املكلفيص من الالرتاث الثقايف دون ترخ وختص
  املنشور.مر مبصادرة العمل  ذلك أنعن 

  
   اخلامتة:
الثقايف بصفة  وللرتاثمما تقدم نستنتج أّن املشرع اجلزائري قد أوىل محاية خاصة للمخطوط        
التنفيذية  واملراسيمثقايف اث اللرت حبماية ا املتعلق 04-98ما يستخلص من القانون  وهذاعامة 

ال كاملرسوم التنفيذي  املتضمن  2003أكتوبر  5املوافق لـ:  322-02 رقم:الصادرة يف هذا ا
ملمتلكات الثقافية العقارية  -03 رقم:التنفيذي  واملرسوم احملمية.ملمارسة األعمال الفنية املتعلقة 

          طط محاية املواقع األثريةإعداد خملكيفيات املتضمن  2003بر أكتو  05ــ: املوافق ل 323
  .واستصالحهااحملمية التابعة هلا  واملناطقاألثرية  واملناطق
ا  04- 98أما خبصوص التصفيف القانوين للممتلكات الثقافية يف اجلزائر يف ظل القانون         ّ فإ

  املادية.الثقافية غري  متلكاتملوا ،قولةاملنمتلكات الثقافية امل العقارية،الثقافية تشمل املمتلكات 
  املخطوط.نطاق املمتلكات الثقافية املنقولة يندرج الرتاث  وضمن
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املتعلق حبماية  04-98خالل القانون  ومنالرتاث املخطوط نص املشرع اجلزائري  وحلماية       
على  ونص. سجيللتواتتمثل يف إجراءات التصنيف  واليتراءات لة من اإلجالرتاث الثقايف على مج
ت خمتلفة متفاوتة     القيمة.عقو

  يلي:مبا  املوضوع نوصيحول  وكتوصيات
الدول العربية  ما بني والتجاربالعمل على إعداد مواقع الكرتونية اليت تساعد على تبادل اخلربات  -

ا حتاية املخطو جمال مح يف والغربيةمنها  االتوي على ذاكرة األمة يف خمتلف طات كو   ت.ا
على عقد دورات تكوينية لفائدة  والعملخمتلفة يف جمال املخطوط.  وتظاهراتندوات علمية امة إق -

  .والضياعالتلف قصد محاية الرتاث املخطوط من  وذلكاألعوان املكلفني حبماية املخطوط 
  

   اهلوامش:
امللتقى  ين،اإلنسا محاية األعيان الثقافية يف القانون الدويل بعنوان:لة مداخ زور،جاسم  -د - )1

م:  اإلنساين،الدويل  والقانوناجلزائرية احلرب التحريرية  اخلامس،الدويل  جامعة  2011 09/10أ
  اجلزائر.الشلف،  بوعلي،حسيبة بن 

اجلريدة  الثقايف،حبماية الرتاث  املتعلق 1998يونيو  15 يف:املؤرخ  04- 98 رقم:القانون  -)2
  .1998نيو يو  17 :يفاملؤرخة  44الرمسية العدد :

  املتعلق حبماية الرتاث الثقايف  04-98من القانون  2أنظر املادة  -)3
دورية  ،رفوفجملة  التارخيية،يف الكتابة  ودورهاملخطوط اجلزائري  البشري،األستاذة بوقاعدة  -)4

 زائرية يفيصدرها خمرب املخطوطات اجل اإلنسانية، والدراساتحمكمة تعىن بقضا املخطوط  ةمييأكاد
م  اجلزائر،جامعة أدرار  إفريقيا،غرب  مللتقى الدويل األول حول املخطوط أ  3/4عدد خاص 

  .218ص  الثالث،العدد  ،2013ديسمرب 
   والطبيعيثيق الرتاث احلضاري مركز تو  املخطوط،رتاث ال اهلادي،حممد فتحي عبد  -د -)5

  .07، ص 2009 اإلسكندرية،
  الثقايف.حبماية الرتاث  تعلقامل 04-98القانون من  3أنظر املادة  -)6
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  الثقايف.املتعلق حبماية الرتاث  04-98من القانون  8أنظر املادة  -)7
  الثقايف.اث حبماية الرت املتعلق  04- 98من القانون  17أنظر املادة  -)8
  الثقايف.املتعلق حبماية الرتاث  04- 98من القانون  28أنظر املادة  -)9

  الثقايف.املتعلق حبماية الرتاث  04-98من القانون  42و 41ملادة أنظر ا -)10
  الثقايف.املتعلق حبماية الرتاث  04-98من القانون  50أنظر املادة  -)11
  الثقايف.ق حبماية الرتاث املتعل 04-98ن القانون م 67أنظر املادة  -)12
  الثقايف.املتعلق حبماية الرتاث  04-98من القانون  51أنظر املادة  -)13
  املتعلق حبماية الرتاث الثقايف. 04-98من القانون  56أنظر املادة  -)14
  املتعلق حبماية الرتاث الثقايف. 04-98من القانون  79أنظر املادة  -)15
  املتعلق حبماية الرتاث الثقايف. 04- 98انون من الق80دة أنظر املا -)16
الرتاث علق حبماية املت 04-98قانون من ال 103، 102، 97، 96، 95 املواد:أنظر  -)17

  الثقايف.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
الدراسات  مجلة 

 األكادیمیة
 

 
49  

 متعددة التخصصاتعلمیة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

 احلماية اجلزائية حلق امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري
  جتاين األستاذ بوزيدي                                  األستاذ مجال بوستة         

  واط               معة األغجا      املركز اجلامعي بريكة                                           

  مقدمــة:
يعترب العقار من أهم الثروات اليت يرتكز عليها النظام االقتصادي ملسامهة هذا األخري يف حتقيق 

أهم املسائل اليت  خصوصا من، وملا كانت امللكية عموما وامللكية العقارية هار للمجتمعتطور واالزدال
ا التشريعات قدميا  بعد أن أصبح للملكية العقارية وظيفة اجتماعية وركيزة  اصةوخ ثا،ديوحاهتمت 

اأساسية تعتمد عليها الدول يف   االجتماعية قيق التنميةواليت تساهم إىل حد كبري يف حت ،اقتصادا
  تطمح كل دولة إىل الوصول إليها.  واالقتصادية اليت

على محايتها  ارية ونصروة العقفقد حذا املشرع اجلزائري حذو بقية التشريعات فنظم الث 
  من الدستور اجلزائري "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة املسكن  40دستور حيث نصت املادة 

سواء يف قانون  عليها،قانونية ملعاقبة املعتدين  خص نصوصاكما ، )i( "ضى القانون فال تفتيش إال مبقت
ت أو القوانني اخلاصة    األخرى.العقو

ختالف طبيعة امللكيةاجل احلماية وختتلف قواعد املعتدى عليها )ii( زائية حلق امللكية العقارية 
اصة اليت أقر هلا املشرع محاية الوطنية اخلة واألمالك فقد مت التمييز بني امللكية العقارية اخلاصة والوقفي

اية أفضل محولعل  ة،خاصوفقا للقواعد العامة، وبني األمالك الوطنية العمومية اليت أقر لبعضها محاية 
ا حق امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري وفقا للقواعد العامة، ما جاء يف أحكام  جزائية يتمتع 

تاقانون من  386املادة  ختالف أنواع امللكيات  ،لعقو إال أن تطبيق هذه القاعدة خيتلف 
  العقارية املنصبة عليها احلماية.
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يف مطلبني سنخصص  حديقواعد على ل هذه الن نبني كوعلى هذا األساس سوف حناول أ
نتناول  يناملطلب الثاو  العامة،املطلب االول اىل احلماية اجلزائية حلق امللكية العقارية تطبيقا للقواعد 

  العامة.فيه محاية حق امللكية العقارية املتعلق ببعض األمالك الوطنية العمومية كاستثناء من القاعدة 
  حلق امللكية العقارية وفقا للقواعد العامة اجلزائيةاحلماية  االول:املطلب 

ه عن طريق يتم محايت  كل ما مل يفرد له املشرع اجلزائري قواعد قانونية خاصة به للحماية 
 1966يونيو 08املؤرخ يف  66/156اليت ينص عليها األمر رقم  اجلزائية،لقواعد العامة للمسئولية ا

ت ا   .)iii( تممملواملعدل املتضمن قانون العقو
ألمالك اخلاصة اليت ينحصر  فيندرج ضمن القواعد العامة محاية حق امللكية العقارية املتعلق 

ت، جماهلا يف قانون مالك الوطنية العمومية أو اخلاصة هي أيضا ختضع حلكم هذه كما أن األ  العقو
املتضمن  90/30ن ن القانو م 136القواعد إال ما استثىن منها بنص خاص، لقد أحالتنا املادة 

ألمالك الوطنية كما حيد ت، بقوهلا" يعاقب كل أنواع املساس  دها األمالك الوطنية إىل قانون العقو
ت " فكالمها خيضعان حلكم املادة بقا لقانون ا القانون طهذ ت  386العقو من قانون العقو

  اجلزائري.
ألارية املاضافة اىل جرمية االعتداء على حق امللكية العق مالك الوقفية هي أيضا ختضع تعلق 

املتضمن  01/10من القانون  36 املادةو )iv( ذكرهاالسابق  386لقواعد العامة، والسيما املادة ل
ستغالل ملك قانون األوق اف املعدل واملتمم، اليت جاء نصها كاآليت:"يتعرض كل شخص يقوم 

ئقوقف أو  أو خيفي عقود تدليسيهوقفي بطريقة مسترتة أو  ه أو مستنداته أو يزورها إىل اجلزاءات و
ت".   املنصوص عليها يف قانون العقو

ا األوىل  386وقد نصت املادة  ت على من قانون اليف فقر رم املتضمن انتزاع عقو الفعل ا
حلبس من  عقارا مملوكا للغري وذلك خلسة أو بطرقة التدليس، حيث ورد نصها كما يلي: "يعاقب 

دج كل من انتزع عقارا مملوكا للغري وذلك  20000إىل  2000ت وبغرامة من مخس سنواسنة إىل 
  خلسة أو بطريقة التدليس ..."
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فعل االستيالء على امللكية العقارية ال يرتب املسئولية املادة أن  ه من نص هذهما نستنتج
بصفيت اخللسة  ل املاديهذا الفعاجلزائية، إال يف حالة انتزاع العقار اململوك للغري، مع اقرتان 

حىت ترتتب  386إذن فما هي هذه الشروط اليت فرضها املشرع اجلزائري يف هذه املادة  والتدليس،
  اجلزائية؟سئولية امل

  
  انتزاع عقار مملوك للغري: يتكون هذا الشرط من عنصرين مها:  أوال:

ضمن نزع وأخذ جيايب يتبسلوك إ فعل انتزاع العقار: املقصود بفعل االنتزاع هو قيام الفاعل
ك، أي غصبا وعنوة رغما عن صاحبه ونقل حيازته للفاعل بنية العقار بعنف بدون رضا املال

تنتفي بعدم مساح  ، واملشروعية)v( مشروعهذا الفعل أن يكون غري  ما يشرتط يفك  عليه،ء االستيال
ذا الفعل وعدم رضا املالك به وبتوفر الرخصة القان   شروعية الفعل.في عدم مونية تنتالقانون 

رقم حتت  1993-11-08وهذا ما أكده القضاء يف قرار صادر عن احملكمة العليا بتاريخ 
57.534 )vi(  اخللسة أو طرق التدليس يف جرمية انتزاع عقار مملوك للغري تتحقق  " أنفيه:الذي جاء

ذلك. ومن احلق يف للداخل  بتوافر عنصرين: دخول العقار دون علم صاحبة ورضاه ودون أن يكون
 فإن القضاة الذين أدانوا املتهم على أساس أنه اقتحم املسكن دون علم أو إرادة صاحبه وال مستأجر

 وجه شرعي مل خيالف القانون ". عائلته دون هو شغله مع
العقار اململوك للغري: يشرتط لكي تقوم جنحة االعتداء على حق امللكية العقارية أن يكون  -1

فال يعقل أن ترفع هذه الدعوة على املالك إذا قام  للغري،عليه مملوكا  ءاالستيال الذي مت العقار
  طويل.ا ولو لزمن بشغل ملكيته بعدما كان قد تركه

نه ال تقبل الدعوة إال من املالك للعقار أو احلائز له  نستنتج من خالل سبق ذكره ميكننا 
كما ان املشرع اجلزائري قد اشرتاط قبول   عقار،لاملكية  حيازة فعلية وشرعية فعلى هذا األخري إثبات

فض الدعوى  رافعها تر م توفرمها يفهذه الدعوى من املالك أو احلائز ينطوي على أمرين لقبوهلا، وبعد
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توفر فيه صفة املالك أو احلائز، أما املصلحة  فيمنتقبل هذه الدعوى إال  واملصلحة، فالمها الصفة 
  فاظ على ملكيته.من يف احلصلحته تكفهي متوفرة يف كون م

 75.919حتت رقم  1991-11-05وهذا ما أكدته احملكمة العليا يف قرار صادر بتاريخ 
)vii( " :ت تقضي أن يكون العقار مملوكا للغري ومن مث فإن 386 إن املادةبقوهلا  من قانون العقو

لعقارية دون أن مللكية ادي على احبجة التع -يف قضية احلال - قضاة املوضوع الذين أدانوا الطاغني
  نون قد أخطئوا يف تطبيق القانون".يكون الشاكي مالكا حقيقيا يكو 

جلنحة، يشرتط  والتدليس: صفيت اخللسةاالنتزاع ب اقرتان فعل نيا: حىت يتم تكييف فعل االنتزاع 
  اقرتان هذا الفعل بصفيت اخللسة والتدليس. 
   ومها: وميكن إعطاء مفهوم هلاتني الصفتني

معىن  هي قيام اجلاين بفعل انتزاع امللكية العقارية خفية وبعيدا عن أنظار املالك ودون علمه اخللسة:
عن طريق االستيالء على امللكية العقارية بطريقة مفاجئة غري متوقعة  سلب احليازةأنه يقوم ب ذلك

  .  )viii( احلقودون علم وموافقة صاحب 
 إخالءه،جديد غصبا ودون رضا املالك بعد أن مت  من ل العقاراجلاين لشغ فهو عودة التدليس:

  ين.لقانون املدوخيتلف التدليس يف هذه الدعوى عما هو معروف به يف ا
خللسة  -1 حىت يتصف فعل التعدي على  والتدليس:الشروط الواجب توافرها التصاف الفعل 

خللسة والتدليس املرتب للمسؤولية اجلزائية روط مل ينص فر عدة ش، جيب تو امللكية العقارية 
 وهذا ما عليه،استخلصها القضاء اجلزائري من القضا املعروضة  عليها وإمنااملشرع اجلزائري 

-12-02ة قرارات من بينها ما جاء يف ذاك الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ أكده يف عد
ة ء القضاعلى هؤال فإذا كان من املتعني. ».كالتايل:فكان نصه   )ix(42266حتت رقم  1984

عاة توفر أركان هذه اجلنحة اليت تتحقق إذا ما ثبت أن األحكام الطرد نفذت وحرر من مرا
كوم عليه طرد من األماكن أو أنه اعترب مطرود منها حيث يثبت ثبو تضمن أن احملجلها حمضر يأ
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عد ه فيما بشرعيا أن هذه األماكن أخرجت من يده وأصبحت ملكا للغري ويف حال العثور علي
رتكاب اجلنحة... ".التنف  يذ يقوم الدليل عليه 

ن القض جل إصباغ صفتني اشرتط من أ اء اجلزائريمن خالل نص هذا القرار نستطيع القول 
  اخللسة والتدليس على فعل االستيالء، على امللكية العقارية، توفر شروط وهي: 

ائي يقضي بطرد  - -2 ائيا  ن يكونجيب أ ر:العقاعلى  املتسولنيصدور حكم  هذا احلكم 
لتنفيذ اجل املتسولنيقابال للتنفيذ يقضي بطرد  ت الضرورة ربي إن اقتضعلى العقار وإخراجه ولو 

 لك.ذ

لطرد: يستخلص هذا من القرار السابق ذكره  -   أ أن يكون قد مت التنفيذ على احملكوم عليه 
لطرد نفذت وحر  يتضمن أن احملكوم عليه ها حمضر ر من أجلبقوله".. إذا ما ثبت أن األحكام 

ن أخرجت من هذه األماك طرد من األماكن أو أنه اعترب مطرود منها حبيث يثبت ثبو شرعيا أن
 يده وأصبحت ملكا للغري..".

معىن ذلك أنه حىت تثبت صفيت اخللسة والتدليس يف فعل االعتداء، جيب أن يكون قد مت 
لطرق واإلجراء  حملكوم عليه. حة على اات الصحيالتنفيذ فعال و

 إسباغ صفيت عودة احملكوم عليه لالستيالء على العقار: يعترب هذا الشرط هو أهم شرط يف – ب
وهذا هو جوهر االختالف بني هذه اجلرمية واجلرائم  االستيالء،تدليس على فعل اخللسة وال

ب حة تستوجى أنه جناألخرى، ألن االعتداء على امللكية العقارية ألول مرة ال يكيف عل
ن من قانو  386املسئولية اجلزائية يف منظور القضاء اجلزائري، والسيما ما جاءت به املادة 

ت، الستيالء على نفس امللكية العقارية للمرة  وإمنا تقوم العقو اجلرمية إذا قامت جرمية العودة 
 الثانية بعدما يكون قد مت طرد املعتدي عليها عن طريق القضاء.
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من قانون  386العتداء على حق امللكية العقارية وفقا للقواعد العامة (املادة بة اعقو  ا:لث
ت): لقد العتداء على ملك  ع يف املادةأورد املشر  العقو السالفة الذكر عقوبتني، لكل من قام 

ن العقوبتان مها، احلبس والغرامة. سنتناوهلما على التوايل:    الغري. ها
للحرية تسلط على مرتكب اجلنحة، وقد ميز املشرع بني ة سالبة فهي عقوب احلبس:عقوبة  -1

 حالتني مها:

اجلاين يف هذه احلالة هي احلبس من سنة إىل مخس ملسلطة على فالعقوبة ا البسيطة:حالة اجلنحة  - أ
ت اليت صنفت  سنوات، حيث أن نص هذه الفقرة يتفق مع نص املادة اخلامسة من قانون العقو

 . )x( جنحةقوبة احلبس من شهرين إىل مخس سنوات هي ربة أن عرم، معتعقوبة كل جم

واحد أو عدة  اجلاين بظرفبه ء الذي قام فعل االعتداإذا اقرتن  املشددة:حالة الظروف   - ب
ظروف مشددة يف آن واحد فإن عقوبة احلبس تضاعف إىل سنتني كحد أدىن، وإىل عشر 

يغري من تكييف اجلرمية بوصفها ددة ال ظروف مش هذا الفعل بعدة أقصى، فاقرتانسنوات كحد 
قصأقصى األحواويف  مشددة،جنحة إىل اعتبارها جناية بل تبقى جنحة   العقوبة،ى ل حيكم 
 حبيث ال يتجاوز احلبس مدة عشر سنوات. 

ت األصلية اليت تسلط على  الغرامة:عقوبة  - ت اجلاين إن عقوبة الغرامة يف مواد اجلنح من العقو
 386وقد ميز املشرع يف املادة  الدولة،من املال يدفعه اجلاين إىل خزينة دار ن مقرة ععبا فهي

لنظر بتني حيكم بني عقو   إىل ظروف اجلرمية وهي:   ما 

            دج كحد أدىن 2000ترتاوح عقوبة الغرامة يف هذه احلالة ما بني  البسيطة:حالة اجلنحة  - أ
زل إىل ما دون احلد األدىن يف حالة ظروف ينقاضي قد إال أن ال أقصى،دج كحد  20.000و

  ذلك.رية يف وترجع إليه السلطة التقدي )xi( التخفيف
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يف حالة اقرتان جنحة التعدي على امللكية العقارية، طبقا للمادة  املشددة:حالة الظروف   - ب
حد دج ك10.000السالفة الذكر، بظرف أو عدة ظروف مشددة فإن الغرامة ترتاوح بني  386
 دج كحد أقصى.30.000وأدىن 

حلبس ني عقوبيت اري قد مجع بغري ان الشيء املالحظ يف هذه املادة هو أن املشرع اجلزائ
 والغرامة سواء يف اجلرمية البسيطة أو يف حالة الظروف املشددة.  

ت اليت تسلط على  املدنية:املسئولية  -2 ية املسئول )xii( مببدأفإنه عمال  اجلاين،فضال عن العقو
التعويض  ة القائمة على الفعل غري املشروع املستحقة للتعويض، ميكن للمدعي املدين طلبيناملد
زالة  االعتداء، كأنيت حلقته جراء عملية األضرار ال عن يطلب إعادة العقار إىل حالته األوىل 

مللكية العقارية.  البناءات واألشياء إضافة عن األضرار الالحقة 
  حلق امللكية العقارية وفقا لنصوص خاصة اجلزائيةاحلماية  الثاين:املطلب 
األمالك الوطنية العمومية ذات األمهية البالغة الواقع على ة العقارية يتحقق اغتصاب حق امللكي 

وتصد هلذه االعتداءات اليت  التملك،بشغلها أو االستيالء على أجزاء منها ووضع اليد عليها بنية 
ى ع،الواقنراها بكثرة يف  ت على املعتدين على هذا املشر  ار ن يقوم بتسليط العقو ع اجلزائري 

رمبا يرجع السبب يف ذلك إىل كون  خاصة،ق النص عليها يف نصوص عن طري امللكيات،ع من النو 
كما هو معمول   مرة وليساملشرع أراد معاقبة اجلاين، حني اعتدائه على هذا النوع من العقارات ألول 

  .سابق ذكرهاال 386ة نص املادتطبيقا لبه قضائيا 
ة ، عما جرت به العادة نية العموميألمالك الوطفيختلف تكييف فعل االستيالء على بعض ا

من تطبيقات يف احلالة التعدي على امللكيات اخلاصة أو حىت األمالك العامة ،كما أن إجراءات 
جياز مىت تنشأ سوف نبني ، وعليه التقاضي ختتلف عما هو معمول به يف محاية امللكيات اخلاصة  

أل  386 حول إمكانية تفعيل املادة ية، مع تصور مالك احملمجنحة التعدي على حق امللكية املتعلق 
ألمالك العمومية ذات األمهية البالغة ، مث نتطرق  ت يف محاية حق امللكية املتعلق  من قانون العقو
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ت املقررة وفقا للمادة يان العقلفرع بتبإىل إجراءات رفع الدعوى  وخنتم هذا ا من القانون  179و
  .)xiii(نون املناجماملتضمن قا 01/10

مللكيات  أوال:  بغض النظر عن  احملمية:شروط قيام جنحة التعدي على حق امللكية العقارية املتعلق 
ة ت احملميلعقارااألركان العامة لقيام اجلرمية، فإن قيام جنحة التعدي على حق امللكية املتعلقة 

اجلرائم  عن سائر فهي ختتلف أيضا،تستوجب توفر شروط خاصة مقررة مبوجب نصوص خاصة هي 
ت حلماية  386األخرى ومع ذلك فإنه كان من املمكن االعتماد على نص املادة  من قانون العقو

  هذا النوع من امللكيات العقارية.
ىل نبني فيها شروط قيام ني، األو لى مرحلتولكي نسلط الضوء على هذا املوضوع سنعاجله ع

نربز يف املرحلة الثانية إمكانية تطبيق ، و 01/10ون من القان 179نحة اليت نصت عليها املادة اجل
ت يف محاية مثل هذه العقارات من االعتداء عليها. 386املادة    من قانون العقو

ستيالء على فعل اال إن تكييف: 01/10من القانون  179الشروط املقررة وفقا لنص املادة 
جنحة، خيتلف عما هو  نه 01/10 من القانون 179وفقا للمادة  امللكيات العقارية احملمية،

ت،من قانون  386معمول به قضائيا وفقا للمادة  السابقة الذكر  179حيث أن نص املادة  العقو
ية وسيلة كانت أرضا  ية، دون ار احلماموضوع قر ورد على الشكل التايل:"يعاقب كل من شغل 

حلبس راقبة املنجالرأي املسبق للوكالة الوطنية للجيولوجيا وامل ) 02) إىل سنتني (2من شهرين (مية 
 دج ". 10.000إىل  2.000وبغرامة من 

ي وسيلة كانت  فجنحة التعدي على العقارات احملمية تقوم مبجرد قيام املعتدي بفعل االستيالء و
ذا ال  ل به قضائياوهذا ما جيعل قيام أركان هذه اجلرمية ختتلف عما هو معمو  مرة، فعل ألولولو قام 

ت. ولقيام هذه اجلرمية جيب  386املنصوص واملعاقب عليها يف املادة يف اجلنحة  من قانون العقو
  توافر ثالثة شروط هي: 

ة ذه األخري إنشاء ه إنشاء العقارات احملمية: يشرتط لقيام جنحة الشغل للمساحات احملمية، -
طق العمرانية واألراضي ة حول املنامساحات حمميفيمكن للوايل بقرار منه إنشاء  والئي،مبوجب قرار 
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فهذا القرار من شأنه أن يقوم حبماية هذا النوع من  التارخيية،الزراعية أو الغابية واملغروسة واملواقع 
 ).xiv(ة قانونيالعقارات من شغلها أو استغالهلا بطريقة غري 

على العقار االستيالء  ك إجيايب هويستفاد من لفظ الشغل قيام الفاعل بسلو  الشغل:القيام بفعل  - 
ويستوي يف ذلك أن يكون الشغل مؤقتا أو متهيدا الكتساب العقار  به،واحتالله من أجل االنتفاع 

 لتقادم.
ة بدون رخصة، العقاري ملمتلكاتفإن كان جمرد القيام بفعل الشغل من أجل استغالل هذا النوع من ا

لتقادم يعترب فعال أشد متهيدا الكتذا الفعل يام يعترب جنحة معاقبا عليها فإن الق ا   خطورة،سا
رد االستغالل والفعل املمهد الكتساب حق  امللكية وعلى هذا األساس مل يفرق املشرع بني الشغل 

لفعل حمل متا  ففي  ). xv(ية قضائبعة كلى احلالتني يكون القائم 
ذا ال الشغل:انتقاء السبب اشرعي لفعل  – نوين يسمح د أي سبب قاشرط عدم وجو يقصد 

ن يشغل العقار، فقد اشرتط املشرع يف املادة  املذكورة أعاله حصول شاغل العقار  179للمستويل 
 .«مية املنجبة على رخصة مسبقة بقوله: " دون رأي املسبق للوكالة الوطنية للجيولوجيا واملراق

 لتقادم،دا الكتسابه حيازته متهيعقار، وليس فاألصل أن الرخصة ال متنح إال من أجل استغالل ال
لتقادم. ا    ذلك ألن األمالك الوطنية العمومية ختضع لقاعدة عدم اكتسا

ت لقيام جنحة التعدي على العقارات احملمي 386إمكانية إعمال نص املادة  ة: من من قانون العقو
جلنحة فعل االعتد حق امللكية العقارية اخلاصة جزائيا، يتم تكييفل محاية أج وفقا لنص املادة اء 

ت فيكون تطبيق صفيت اخللسة والتدليس املقرتنتني بفعل االنتزاع بطريقة  386 من قانون العقو
مية عقارات حمللتملك للمتصلة ، إال انه نظرا خلطورة النتائج املرتتبة على أعمال االستيالء بنية ا

ثريها املباشر على أداء ما خصصت من أ ستيالء على أنه جنحة كييف فعل االجله، ميكن تو
)، ودون النظر فيما إذا كان هذا xviالشغل أو التعدي على األمالك العقارية العمومية مباشرة(

م ه كي تقو لسة وحدالفعل مقرت بصفتني اخللسة والتدليس معا أم ال فيكفي أن يتوفر عنصر اخل
  جنحة التعدي.
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قضاء أثناء النظر يف أفعال التعدي املتعلقة ول به يف الملا هو معم فتطبيق هذه املادة يكون خمالفا
   أسباب:مللكيات العقارية األخرى لعدة 

ت هو الفصل بني  386إن األصل يف القاعدة املنصوص عليها يف املادة  - من قانون العقو
ى كي ة إىل األخر أي بتوافر إحدى هاتني الصفتني فقط، دون احلاج نهما،يباجلمع  الصفتني وليس

" ... كل من انتزع عقارا مملوكا للغري وذلك خلسة أو بطريق  بقوهلا:جلنحة وهذا ما جاءت به تقوم ا
 التدليس...".

يف عدة فمن املنطقي أن تقوم جنحة االنتزاع ألول مرة على أساس اخللسة اليت عرفها القضاء 
ا قيام اجلاين بفعل االنتزاع خفية وبرارات لهق دون علمه، عكس التدليس ار املالك و عيدا عن أنظ، 

الذي عرف على أنه عودة اجلاين لشغل العقار من جديد غصبا، ودون رضا املالك بعد أن مت 
ى أساس تقوم عل فلو مت االعتداء على امللكية العقارية للمرة الثانية فإن جنحة التعدي إخالءه،

 ليت يكون فيها العقاب مشدداً.  ة العودة الة بصدد جرميفنكون يف هذه احلا اخللسة،لتدليس وليسا ا
إن فعل التعدي على هذا النوع من العقارات ال يتطلب من الدولة البحث عن القصد اجلنائي  – أ

قوع فعل مبجرد و  حيث أنه يفرتض سوء نية اجلاين إثباته،لدى اجلاين وإمنا هي معفية من 
ن املعتدي يعلم علم ي كه،متلة ار حممي بنيفاستيالء شخص على جزء من عق االعتداء، فرتض 

بع لألمالك الوطنية اليت حتظى حبماية خاصة ومشددة،  ن العقار ذو طبيعة خاصة،  اليقني 
 والسيما إذا مت ضبط احلدود عن طريق املسح ووضع املعامل.  

حق  ستيالء علىعلى فعل اال يتم رفع الدعوى اجلزائية ومعاقبة اجلاين ىتح اضي:تقالإجراءات  نيا:
رم لدى احملكمة، وتقدميه كدليل عند حتريك الدعوى العمومية،  امللكية العقارية، جيب إثبات الفعل ا
سيس الطرف املتضرر من فعل االنتزاع كطرف مدين لطلب التعويض. فتتم هذه اإلجراءات  مع 

  :مراحل هيعلى 
و معمول به يف محاية امللكية خالفا ملا ه العقارية:ضبط جنحة التعدي (االنتزاع) على امللكية  -1

نه ال تقبل الدعوى اجلزائية املتعلقة جبنحة التعدي على حق امللكية العقارية إال إذا  اخلاصة، 
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لعقارية رفعت من صاحب احلق، فإن رفع هذه الدعوى يف حاالت التعدي على األمالك ا
 .ميكن أن يقبل من غري مالك العقار العمومية

ا األوىل من القانون  123ملادة فقد نصت ا على أنه " يعاين األعوان  )xvii(90/30يف فقر
ألمالك الوطنية العمومية واألمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة،  املؤهلون قانونيا أنواع املساس 

يضات مالك دون سند. وحيصلون على التعو ن هذه األمن يشغلو واجلماعات اإلقليمية. ويالحقون 
واتاملطبق   والعائدات السالفة الذكر بغض النظر عن املتابعات اجلزائية ". ة واإل

فباإلضافة إىل ضباط وأعوان الشرطة القضائية املنصوص عليهم يف قانون اإلجراءات اجلزائية 
قضائي يف إطار االختصاصات الضبط العمال  تؤهل بعض النصوص اخلاصة موظفني آخرين للقيام

  . )xviii( م املنوطة
لنسبة للملكيات احملمية عف   ندما يتم االستيالء على امللكية العقارية العمومية كما هو الشأن 

 386جلنحة االنتزاع املنصوص واملعاقب عليها مبوجب املادة  ناملادي، املكو فإنه يتم ضبط الفعل 
ت ان جو  23رخ يف املؤ  84/12من القانون رقم  65ملادة ت عليه ا، كما نصمن قانون العقو

تتضمن النظام العام امل 1984 عن طريق حماضر الضبط القضائي وفقا لألشكال ، )xix( للغا
 اجلزائية.املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات 

ضر، ية يف حمحتريك الدعوى العمومية: بعدما يتم ضبط جنحة االعتداء على امللكية العقار  -2
حملكمة يوضع الدعوى العمومية. وميكن أجل حتريك  املختصة من هذا األخري مع ملف الدعوى 

 حتريك هذه األخرية بطريقتني مها:

يكون ذلك عن طريق إيداع شكوى لدى وكيل اجلمهورية للمحكمة املختصة  األوىل:الطريقة  -3
  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 32إقليميا وفقا للمادة 

عمومية من طرف ك الدعوى التفرتض حنري خروجا عن القاعدة العامة، اليت الثانية:ة الطريق -4
نه ميكن للمدعي  72النيابة العامة، فقد نصت املادة   املدينمن قانون اإلجراءات اجلزائية 
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يف مدير أمالك الدولة أن حيرك الدعوى العمومية إذا ما متاطل وكيل اجلمهورية يف  املتمثل
و أمام قاضي ة التحقيق أأثناء عملي م حتريك هذه الدعوى أمام قاضي التحقيقيتف كها،ريحت

 املوضوع قبل اجللسة أو أثناء اجللسة.

ميكن للمتضرر من فعل االنتزاع ويكون عادة مدير األمالك الدولة، أن يرفع  :املدنيةالدعوى  -5
ملوازاة مع الدعوى  دين كما ميكن له أن يتأسس  قاضي املأمام ال العمومية،دعوى مدنية مستقلة 

  له بذلك بطريقتني:     ويكونحتريك الدعوى العمومية  اجلزائي حنيمام القاضي كطرف مدين أ
فإنه ميكن للمدعي املدين  ،)xx( اجلزائيةمن قانون اإلجراءات  74تطبيقا لنص املادة  األوىل:الطريقة   

لتيق للمطاأن يتأسس كطرف يف القضية أثناء إجراءات التحق عويض عن األضرار اليت حلقت لبة 
  يالء.عملية االستلعقار جراء ا

من نفس القانون على أنه ميكن أن يتأسس املتضرر من  )xxi( 240كما تنص املادة   الثانية:الطريقة 
فعل االنتزاع واالستيالء كطرف مدين، إما لدى كتابة الضبط قبل اجللسة أو أثناء اجللسة عن طريق 

  ن طريق إيداع مذكرات.اتب أو عثبته الكتصريح ي
ذين اإلجراءين قبل أن يبدأ وكيل اجلمهورية يف مرافعته وإال كان أنه جيب ال اإلشارة إىلجتدر  قيام 

  مصري هذه الدعوى الرفض.
أقر املشرع يف هذه املادة، عقوبتني  :01/10من القانون  179العقوبة املقررة وفقا لنص املادة  لثا:
ن شغل أرض هي موضوع قرار محخص قام بني لكل شخمتلفت   ا:العقوبتان مهاية وها

من خالل احلد األدىن واحلد األقصى اللذان يتم حتديدمها يف هذه املادة، ميكن تكييف فعل  احلبس:
نه  فكان احلد األدىن هلذه العقوبة هو شهرين  جنحة،الشغل املنصوص واملعاقب عليه يف هذه احلالة 

 .هو سنتني قصى هلاواحلد األ
ا أن يدفع مبلغا من املال خلزينة الدولة فهي ترتاوح ما بني كوم عليه املشرع احملفقد ألزم  الغرامة:

ليست تعويضا وال جيوز التنازل عنها  أقصى، فهيدج كحد  10.000وكحد أدىن   دج 2.000
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اليت تعود التخفيف ال ظروف وقد ينزل القاضي عن احلد األدىن عند إعم املصاحلة،وال جتري عليها 
  ة تقديرها.له سلط

 

  خــامتة
لعقوبة          ملا كان التجرمي ميثل إحدى الوسائل اليت توفر احلماية اجلزائية للعقارات نظرا الرتباط اجلرمية 

وقعت حيول  اجلرمية وإنمما حيول دون وقوع  واخلاص،وهو تالزم منطقي يؤدي إىل حتقيق الردع العام 
رم،ل لسلوكه اعلفاكرار دون ت وحرصا منه للمحافظة على هذه االمالك وضع  رع اجلزائريفان املش ا

هدفها إضفاء مزيدا من احلماية وحتقيق الردع إىل كل من تسول له  والتشريعات،ترسانة من النصوص 
العتداء على هذه    الثروة.نفسه 

 التعدي على دراسة جرائمدأ العام لملبد ايت تعت المن قانون العقو 386ولعلى امهها املادة        
امللكية العقارية  ، ورغم اشرتاك كل من القانون اإلداري ، والقانون املدين والقانون اجلنائي يف التصدي 
ختالف أنواعها إال أنه تبقى اجلرائم الواقعة  حلماية العقار ، وفرض محاية قانونية ملختلف العقارات 

جل سواء تعلق وعةمتنرية و ري كثعلى هذا األخ س العقار يف حد ذاته أو تلك اليت رائم اليت متاألمر 
ت املقررة ال ترقى اىل مستوى النتائج السلبية   متس مبالكه ، ولعل السبب يف ذالك يعود اىل ان العقو

 تقراراالس واخلطرية املرتتبة عن فعل االعتداء على هذا النوع من االمالك والذي يساهم كثريا يف
تمع . شي لإلفرادعيامل   وا
 

  
  
  
 
  



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
الدراسات  مجلة 

 األكادیمیة
 

 
62  

 متعددة التخصصاتعلمیة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

  
 اهلوامش:

                                                 
i -  1976من دستور  50واملادة  1989من الدستور اجلزائري لسنة  38يقابل هذه املادة.  

ii -  احلقوق  ماجستري، كلية ، رسالةلفالحيواالواقعة على العقار احلضري  مسعود، اجلرائمخطوي
 .3 ، ص2015- 2014اجلامعية  اجلزائر، السنةجامعة 

iii -  لقانون رقم  6196-06- 08يف املؤرخ  66/156 قماألمر ر املؤرخ يف  04/14املعدل واملتمم 
جلريدة الرمسية بتاريخ  10-11-2004 ت الصادر  عدد  1966-11-10املتضمن قانون العقو
71.  

iv -  احلقوق، جامعةماجستري كلية  اجلزائري، رسالةحق امللكية يف التشريع  الرزاق، محايةموسوين عبد 
  .136ص  ،2008-2007ة يعاجلام السنة ،نساتلم

v -  شا  اجلزائر،اجلزائر، دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع محاية امللكية العقارية اخلاصة،  عمر،محدي 
  .86ص  ،2006الطبعة االوىل ،

vi -  لة القضائية 57.534حتت رقم  1993- 11-08قرار صادر عن احملكمة العليا بتاريخ ، ا
  .192 ص، 02د عد، 1993لسنة 

vii -  لة القضائية لسنة  ،75.919حتت رقم  1991-11- 05قرار صادر بتاريخ ، عدد 1993ا
  .214، ص 01

viii -  شا   .88ص  سابق،مرجع  اخلاصة،محاية امللكية العقارية  عمر،محدي 
ix -  لة الق42266حتت رقم 1984-12-02قرار الصادر عن احملكمة العليا بتاريخ ضائية ، ا

  .292، ص 03دد الع ،1989 نةلس
x -  الطبعة  اجلزائر، والتوزيع،دار هومة للطباعة والنشر  العقار،اجلرائم الواقعة على  مخار،الفاضل

  .41ص  ،2006سنة  األوىل،
xi -  ت اجلزائري. 53أنظر املادة   من قانون العقو
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xii -  من القانون املدين اجلزائري. 124أنظر املادة  

xiii -  جلريدة الرمسية  03/70/2001 رخ يفؤ امل 01/10 مقالقانون ر املتضمن قانون املناجم الصادر 
  . 35رقم  04/07/2001بتاريخ 

xiv -  157ص  سابق،مرجع  العقار،الفاضل مخار، اجلرائم الواقعة على.  
xv -  رة عبد  مدعمةيع اجلزائري دراسة تفصيلية للتشر  املدنية،طرق التنفيذ يف املسائل  الرمحن،بر

 ، ص2002  سنة  اجلزائر، والتوزيع،منشورات بغدادي للطباعة والنشر  العليا،ة كماحمل داتهاتج
158.  

xvi -  شا   .179 سابق، صمرجع  ارية،العقاملنازعات  عمر،محدي 
xvii - املتضمن القانون األمالك الوطنية. 1990-12-01املؤرخ يف  90/30لقانون ا  

xviii -  146 ص، سابق الرزاق، مرجعموسوين عبد.  
xix - املتضمن  1984-06-23املوافق  1404رمضان عام  23املؤرخ يف  84/12رقم نون القا

ت املعدل واملتمم.   النظام العام للغا
xx -  مدنيا يف أي وقت أثناء  االدعاء"جيوز  يلي:من قانون إلجراءات اجلزائية على ما  74تنص املادة

وز املنازعة يف طلب ك. وجتا بذللمع دعوىالف قي أطراضي التحقيق قا وحييطيق سري التحق
اإلدعاء املدين من جانب النيابة العامة أو من جانب املتهم أو مدع مدين آخر. ويفصل قاضي 

التحقيق يف حالة املنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول اإلدعاء املدين وذلك بقرار 
  ا."باطلداء بإل ة العامةف على النياببعد عرض امللمسبب 

xxi -  من نفس القانون على ما يلي:" حيصل اإلدعاء املدين إما أمام قاضي التحقيق  240تنص املادة
من هذا القانون وإما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل اجللسة بتقرير يثبته الكاتب أو  72طبقا للمادة 

  ". بدائه يف مذكرات
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   ةخلاصا يةة العقار ملدين للملكياية القضاء امح

  األستاذة لكحل مسية                            النفس نور الوجود                           ذة كرمياألستا

  جامعة اجللفة.                         جامعة األغواط.                                                

  مقدمة:

العقــار علــى أنــه كــل شــيء مســتقر  واملــتممعــدل ري املائــ اجلز دينملــمــن القــانون ا 683ادة عرفــت املــ      
بتحبيزه    ميكن نقله منه دون تلف. والفيه،  و
املــادة حســب نــص  وهــذاامللكيــة. مــاال عقــارا كــل حــق عيــين يقــع علــى عقــار، مبــا يف ذلــك حــق  ويعتــرب
 أالط شـر ياء ب األشـيف رفاريـة هـو حـق التصـامللكية العق وحق. واملتمممن القانون املدين املعدل  684

، فاملالــك للعقـار حــر يف التصــرف يف ملكيتـه مــا مل يتصــرف واألنظمــةيسـتعمل اســتعماال حترمــه القـوانني 
  فيها أو يستعملها استعماال منافيا للقواعد العامة.

ا ملــا تقتضــيه صــرف فيــه، وفقــتعماله و التو اســ اســتغاللهو ألجــل ضــمان حريــة مالــك العقــار يف       
ت تكـون مــن ملسـعى ا لعامـة،ا عـدالقوا شـرع اجلزائـري عـرب خمتلـف النصـوص املتعاقبـة إىل تكـريس ضـما

ا أن تكفـــل محايـــة امللكيـــة العقاريـــة اخلاصـــة، بـــدءاً مـــن نـــص املـــادة  مـــن الدســـتور اجلزائـــري  52/1شـــأ
 677/1نــص املــادة  صــة مضــمونة، وامللكيــة اخلااملعــّدل و املــتمم ،الــيت نصــت علــى أن حــق  1996

ا أنــه ال جيــوز حرمــان أي أحــد مــن ملكيتــه إال يف االحــوال و الشــروط ا املــدينقــانون الن مــ لــيت مضــمو
لعقــار و تنظيمــه و محايتــه.   املنصــوص عليهــا يف القانون.كمــا مت إصــدار جمموعــة مــن القــوانني اخلاصــة 

خلاصــة اريــة اعقالدات إثبــات امللكيــة ة اخلاصــة كســنلكيــة العقاريــعــدة وســائل حلمايــة امل اعتمــادكمــا مت 
الشــــهر  ونظــــاملعقــــود، الســــندات االداريــــة، الــــدفرت العقــــاري، شــــهادة امللكيــــة، شــــهادة احليــــازة ...) ا(

  الشخصي. والشهرالعقاري 
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  ســـند  أيضـــا دور كبـــري يف محايـــة امللكيـــة العقاريـــة اخلاصـــة ســـواء كانـــت بســـند أو بـــدون وللقضـــاء      
  العادي أو القضاء اإلداري. القضاءسواء 

لتايل اخلاصة،املتواضعة حول محاية القضاء املدين للملكية العقارية  اندراست سنخصص نهوم سنطرح  و
  اإلشكالية التالية: ما هي مظاهر محاية القضاء املدين للملكية العقارية اخلاصة؟

  ية:اآلت رسنجيب على هذه اإلشكالية يف احملاو 
  .عوى االستحقاقد األول:احملور 
 انتشـارا واألكثـردعاوى العقاريـة املقـررة حلمايـة امللكيـة العقاريـة ال أهممن  ستحقاقالا تعد دعوى      

لتــايلدعــوى قضــائية يــتم مــن خالهلــا املطالبــة حبــق امللكيــة علــى عقــار،  وهــي العملــييف الواقــع  يكــون  و
  ر.قالعاحد من اخلصمني ملكيته هلذا ايث يدعي كل و عقار معني، حالسبب يف رفعها قيام نزاع حول 

سـرتداد  أويلج       ملطالبـة  املتقاضي إىل محاية امللكية العقارية عن طريق دعوى االستحقاق وذلك 
كـان وضـع اليـد علـى كامـل العقـار أو جـزء منـه علـى أن يكـون   الغـري سـواءملكيته اليت تكـون حتـت يـد 

 هـذاو، 1أو خلسـة ة علنـايـلكاملل العقـار، سـواء يكـون انتـزاع يطرة على كامـملالك من السمن شأنه منع ا
العقـد الرمسـي أو الـدفرت  لـذلك: مثـليف حال استناد ملكيته على سند رمسي احملدد وفق القـوانني املقـررة 

  .2مقرر قانو وما هوفق  ومشهرامسجال  ويكونالعقاري 

ع زا لنـبرد حق امللكية علـى العقـار موضـوع اافعها يطالب عينية ألن ر  إن دعوى االستحقاق دعوى      
ل املدعى عليه يف هـذه الـدعوى هـو احلـائز للعقـار أي الشـخص الـذي يسـتويل علـى عقـار ون يك تايلو

  .3ملكا لغرية علنا أو خلسة دون علم املالك سواء كان حسن النية أو سيء النية

عتبــاره حــق         احلقــوق،الســتعمال هــذا دون غــريه مــن يــزول بعــدم ا عيــين أصــيل الإن حــق امللكيــة 
لتقـــادم مهمـــا طالـــت املـــدة الـــيت خيـــرج فيهـــا العقـــار مـــن حيـــازة تحقااالســـوى دعـــ تـــايللو  ق ال تســـقط 

ســنة أو  15رفــع دعــوى االســتحقاق بعــد  ويســتطيعمالكــه أي أنــه ال يفقــد ملكيتــه بعــدم االســتعمال 
  .4أكثر

  :نقاط التاليةذه الدعوى للسنتطرق يف ه ومنه
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  أوال: أطراف الدعوى
الشـخص الـذي يطالـب  وهـوالـدعوى، يف رفـع  واملصـلحة ةك الصـفذي ميلـالـص _ املدعي: هو الشخ

  مبلكية العقار.
الشخص احلـائز للعقـار بطـرق غـري قانونيـة علنـا أو خلسـة سـواء كـان حسـن النيـة  وهو_ املدعى عليه: 

  أو سيء النية.
  حقاقدعوى االست ةنيا: مباشر 

املقابـل  ويفالقضائية املختصة  ةهام اجلعها أمرفب تقضي القواعد العامة مباشرة دعوى االستحقاق      
.   البد أن تكون خالل امليعاد املقرر قانو

  ص: االختصا/أ
ري القسـم العقـا رينظـ«علـى: اجلزائـري  واالداريـةمن قانون االجـراءات املدنيـة  511نصت املادة       

ضــا الــيت لقالقــانون مــن نفــس ا 251كمــا عــددت املــادة " 5 ألمــالك العقاريــة. عــات املتعلقــةيف املناز 
  ينظر فيها القسم العقاري.

تكــون  احمللــي، حيـثمــن ذات القـانون فقـد حــددت االختصـاص االقليمـي أو  6 518أمـا املـادة       
لفصـــل يف القضـــا أو النزاعـــات العقا أو يوجـــد يف دائـــرة  مـــة الـــيت يكـــونريـــة هـــي احملكاحملكمـــة املعنيـــة 

آخـر يقضـي خبـالف ذلـك، أي عـدم وجـود نـص يف  صوجـود نـ مـع عـدم عز االعقار حمـل التنـ إخصائها
  قانون آخر خاص يعطي االختصاص ألي حمكمة أخرى غري احملكمة حمل وجود العقار املتنازع فيه.

لنســـبة لالختصـــاص النـــوعي فتســـري عليـــه القو        م مراعاتـــه تـــرفض حالـــة عـــد ويفاعـــد العامـــة، أمـــا 
رة من أطراف ص النوعي يعد من من تلقاء نفسه، ألن االختصا القاضي دعوى أولا الدعوى سواء 

  .7النظام العام

  : ميعاد رفع دعوى االستحقاق/ب
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ـــــا ســـــابقا أن خمتلـــــف احلقـــــوق العينيـــــة تســـــري عليهـــــا قواعـــــد ســـــقوط امليعـــــاد إال دعـــــوى        كمـــــا قلن
 لعــــدم لــــكذو  رفــــع هــــذه الــــدعوى يســــتطيع اقامتهــــا يف أي وقــــت يشــــاء إن الــــذي يريــــداالســــتحقاق فــــ

ــا امللكيــة راجــع خلصوصــية الدميومــ وهــذا ا،مهــتقاد ) العقــار(احملــل علــى أســاس دوام  وذلــكة الــيت متتــاز 
  .8وعليه ال يسقط احلق بعدم االستعمال من قبل املالك

 احليـــازةقاق، فـــيمكن أن تكتســب امللكيـــة عــن طريـــق دعــوى االســـتح لــيس مطلقـــا يفامللكيـــة  وحــق      
لتقـــادم  15ب  واحملـــددادم الطويـــل التقـــ ســـواء ارســـب للعقـــكملالتقـــادم ا وإعمـــال ســـنة أو مـــا يتعلـــق 
اىل االسـتناد اىل سـند صـحيح مثـل  إلضافةسنوات للشخص حسن النية،  10خالل  وذلكالقصري 

  .9ة املالكمما تؤكد صف ثابت التاريخالعقد العريف ال

  ج/: مضمون عريضة دعوى االستحقاق

االختصاص، امليعاد) يستطيع املدعي أن يودع عريضة ، افاالطر سابقة (لا توفرت الشروط إذا      
ت القانونية الواردة يف نص املادة  من  15مكتوبة لفتح الدعوى أمام احملكمة املختصة متضمنة البيا

مانة ضبط احملومؤرخةموقعة  وتكون 10ةواالداريية جراءات املدنقانون اال كمة من قبل املدعي . تودع 
  دد النسخ يساوي عدد االطراف.عب اميهأو حم يهلكو أو 

  د/: كيفية إثبات امللكية يف دعوى االستحقاق

ـا مبوجـب سـند رمسـ       حملنظرا لطبيعـة هـذه الـدعوى الـيت تسـتند علـى امللكيـة يـتم اثبا افظـة ي مشـهر 
لتايلري. من قانون التوجيه العقا 29حسب املادة  وهذاية، العقار    يق:طر  لكية عنملايتم إثبات  و

 حملافظة العقارية. ومشهر_ وجود حمرر رمسي 
 _ وجود دفرت عقاري بعد عملية املسح.

بتــا قبــل الفــاتح مــن شــهر جــانفي  رخيــا  ذا إعمــال هــ ومت، 1971_ وجــود حمــرر عــريف اكتســب 
ن قانون االتاريخ ع   لتوثيق.لى اساس أنه التاريخ الذي بدأ فيه سر
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د ملكيـة، ففـي هــذه احلالـة يـتم التأكـد مـن أســبقية ني سـناخلصـم كـان لكــال  اذهنـا يقـع إ واالشـكال
  .11يف التاريخ ألسبقالشخص املشهر مللكيته، ويف حالة الشهر لكليهما يؤخذ 

ر املرتتبة    .ستحقاقعلى دعوى االه/: اآل
لتــايلإنشــائها،  ولــيس ينــتج عــن احلكــم يف دعــوى االســتحقاق تقريــر احلقــوق       كــل حــق   حيتوضــ و

  .12حق جديد خلقون صم دخ

لتــايل        كــان احلكــم الصــادر يف هــذه الــدعوى لصــاحل املــدعي، فالقاضــي حيكــم علــى املــدعى   إذا و
عــادة العقــار إىل فيــه تغيــ أحــدثكــان قــد   وإذاعليــه احلــائز للعقــار بتســليمه للمــدعي.  ري فــيحكم عليــه 

دعي بســـبب التعـــدي علـــى ملـــقـــت الـــيت حل رار احلكـــم علـــى املعتـــدي بتعـــويض االضـــ أصـــله، كمـــا جيـــوز
  .13ملكيته

فيكــون املالــك الــذي اســرتد ، 14مــن القــانون املــدين 839أمــا املصــروفات الــيت نصــت عليهــا املــادة         
  احلائز. أنفقهافات اليت مجيع املصرو  ملكه ملزما بدفع

  .زةدعوى اسرتداد احليا الثاين:احملور 

لتعدي أو االكراه أو حل عقار أوائز للحلا الدعوى اليت يرفعهاهي        ق عيين عقاري أغتصب منه 
ا، يطالب فيها   من قانون االجراءات 525حيازته للعقار حمل الدعوى وفقا لنص املادة  سرتداددو

أو حق عيين عقاري ممن  رفع دعوى اسرتداد احليازة لعقار زجيو «على: تنص  اليت واالداريةاملدنية 
له وقت حصول التعدي أو االكراه، احليازة املادية أو  وكاناالكراه، أو دي لتعحليازة ا اغتصبت منه

  "15.وضع اليد اهلادئ العلين

انون املدين حيث تنص من الق 819ة يف نص املاد كما مت النص على دعوى اسرتداد احليازة      
حيازة الشيء ليه لت إنتقعلى من اة يعاد القانوين دعوى اسرتداد احلياز على:"للحائز أن يرفع يف امل

  "16كان هذا االخري حسن النية.  ولواملغتصب منه 
  كالتايل:  وهيخالل هذه املواد يتضح وجود عدة شروط  ومن
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  داء عليه:ار وقت االعتحيازة املدعي للعق _1

 ن حيازة املـدعي للعقـار حيـازة صـحيحة مـنالسالفة الذكر جيب أن تكو  819حسب نص املادة       
ختلـى احلـائز  إذااحليـازة  لتـزو «علـى: مـن ذات القـانون  815نصـت املـادة  ا، كمـنيـةوعالية فعل يطرةس

يـــة طريقـــ جيـــب أن تتـــوفر  يأ" 17.ة أخـــرىعـــن ســـيطرته الفعليـــة علـــى احلـــق أي إذا فقـــد هـــذه الســـيطرة 
  .العرضي زائواء كان ميارسها احلائز األصلي أو احلاحليازة املادية الفعلية للعقار حمل النزاع س

  احليازة:دان _ فق2
أي سلب احليازة من طرف املدعى عليه بطريقة غري مشروعة، والبد أن تكون احليـازة قـد سـلبت       
  اىل املدعى عليه. وانتقلتمنها  واخراجه وحرمانهكاملة من املدعي   وبصفةماد 

  لنقاط التاليةسنتطرق يف هذه الدعوى ل
  .أوال: أطراف الدعوى

لعقار اتصاال فعليا.حيا عقارلل احلائز وه املدعي:   زة مادية حالية، أي يده كانت متصلة 
لقوة  زم يلـ والفية. علنا أو خ والغصباملدعى عليه: هو الشخص الذي انتزع حيازة العقار من احلائز 

ن يكــون ســيء النيــة، فقــد يكــون حســن النيــة كــأن علــى املــدعى عليــه الــذي ارتكــب العمــل العــدواين أ
  لك العقار.نه مامعتقدا  ونيك

  نيا: شروط رفع دعوى اسرتداد احليازة:
لـــدعوى،        د وتشـــرتطيرفـــع املـــدعي الـــدعوى مراعيـــا الشـــروط الالزمـــة املتعلقـــة   ة علـــى الشـــروطز

اصــة املتمثلــة يف امليعــاد القــانوين جيــب أن تشــملها مجيــع الــدعاوى علــى بعــض الشــروط اخل العامــة الــيت
  تفصل يف النزاع.ة اليت القضائي هةواجللرفعها 

  أ/ امليعاد القانوين لرفع دعوى اسرتداد احليازة:
 عليـه ن طـرف املـدعىلفعل الغصـب مـتقبل دعوى اسرتداد احليازة حالة رفعها خالل سنة املوالية       
 مل إذا اسـرتدادهابينها دعوى  ومنتقبل دعوى احليازة،  وال"...على: 2فقرة  524نصت املادة  حيث



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
الدراسات  مجلة 

 األكادیمیة
 

 
70  

 متعددة التخصصاتعلمیة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

حلـائز العقـار  زجيو «على: من القانون املدين  817كما نصت املادة ". 18.التعرض من سنةالل فع ختر 
ن إليه فإذا ك لفقدها، ردهاإذا فقد حيازته أن يطلب خالل السنة التالية  ان فقد احليازة خفية بـدأ سـر

  شاف ذلك.السنة من وقت اكت
  "91.ن غريهيابة ملنأيضا ان تسرتد احليازة من كان حائزا  وجيوز

نستخلص من خـالل هـذه املـادة حصـر املشـرع ميعـاد رفـع دعـوى اسـرتداد احليـازة خـالل سـنة الـيت       
 القيام بغصب احليازة اخلفية مما ادى اىل عـدم علـميف حالة  وذلكه استثناء علي ووردتلي فعل االعتداء 

  صب.غلفعل ا اكتشافم يو سنة من  تسري مدة وعليهاملدعى بسلب حيازته على العقار 
  ب/شرط االختصاص يف دعوى االسرتداد:

دائــرة  الــيت يقــع يف يعــود يف مجيــع دعــاوى احليــازة اىل احملكمــة االقليمــي، فإنــهلنســبة لالختصــاص       
  صها العقار حمل النزاع.اختصا
لنســــبة لالخت       دين ملــــا ة الفصــــل يف هــــذه الــــدعوى اىل القاضــــيفتــــؤول واليــــ النــــوعي،صــــاص أمــــا 

سم االستعجايل منه يف الغالب، فاذا عرضت امام القاضي االستعجايل يتحقـق مـن تـوفر لقا خصألو
قاضــي مــن الشــروط الســالفة خــرى يتأكــد الجهــة أ ومــن، عنصــر االســتعمال حــىت يــتم ثبــوت اختصاصــه

 فيباشــر دعــوىيس دعــوى علــى غصــب حيازتــه الصــحيحة قبــل غصــبها منــه، الــذكر لقيــام املــدعي بتأســ
تـوفر عنصـر االسـتعجال، بعـد ذلـك  ومـدىيتأكـد القاضـي مـن احليـازة الصـحيحة  وهنـا حليازةداد اسرت ا

          ملــــدعي املعتــــدى عليهــــايــــرد حيــــازة ا وعليــــهوضــــوع. يفصــــل يف الــــدعوى دون أن يتعــــرص اىل أصــــل امل
جــر  ويصــدر الســتناد اىل دفــوع الطــرفني  اء وقــيت يــراد بــه رداحلكــم  ه ازتــحي بــاتإث يوللمعتــدالعــدوان 

  ة قبل غصبها منه.صحيحال
صــل احلــق،         حالــة رؤيــة القاضــي أن هــذه ويفال يقيــد هــذا احلكــم قضــاء املوضــوع عنــد الطعــن 

علــــى خمتلــــف  واالعتمــــادهــــا دون التعــــرض للموضــــوع لعــــدم وجــــود أدلــــة كــــن الفصــــل فيالــــدعوى ال مي
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لتــايلســابقة التحقيقــات وعــدم التأكــد مــن الشــروط ال وعليــه يعلــن القاضــي  .لســتعجاوجــه اال ءفــاانت و
  .20وعالقسم العقاري للنظر يف املوض وهواىل اجلهة املختصة  واحالتهاالستعجايل عدم االختصاص 

  
  الث: دعوى منع التعرض.ر الثاحملو 

مبعــىن  واملعنــويللعقــار بعنصــريها املــادي  املــدعي حبيازتــه القانونيــة هــي الــدعوى الــيت يتمســك فيهــا      
 مظــاهرهكــل   وازالــةر الــيت يتعــرض هلــا املــدعى عليــه، طالبــا احلكــم بعــدم التعــرض اقــيــة للعاملاد رةيطالســ

حائزا لـه مـدة سـنة   واستمرمن حاز عقارا  دين ما يلي:"القانون امل من 820جاء يف نص املادة  حيث
  "21.سنة دعوى مبنع التعرض وقع له تعرض يف حيازته جاز له أن يرفع خالل الكاملة مث

  :الرفعه يشرتط نهوم

  حيازة املدعي للعقار حيازة قانونية: _ 1

تكفـــي احليـــازة  والالتملـــك عقـــار بنيـــة ة املاديـــة للللعقـــار، اي الســـيطر  واملعنويـــةمبعـــىن احليـــازة املاديـــة       
االرتفــاق، أو  بعدت رفــع هــذه الــدعوى مــن صــاحب حــق االنتفــاع، أو حــقهــذا اســت وعلــىالعرضــية. 

الصـفة حسـب نـص  النعـداموى من هؤالء فإن القاضي يرفضـها الدعفعت ا ر فإذ، 22ناملستأجر أو املر 
  .23واالداريةمن قانون االجراءات املدنية  459املادة 

  _ وقوع التعرض: 2
هو كل عمـل مـادي  والتعرض، واآلينوقوع التعرض احلال ولقبول دعوى منع التعرض جيب ثبوت       

إىل إدعـــاء يتعـــارض مـــع حيـــازة الغـــري، فيـــؤدي  ىاشـــر علـــغـــري مبو أ أو قـــانوين قـــد ينطـــوي بوجـــه مباشـــر
،يف التعــرض أن  ويشــرتطتعكــري هــذه احليــازة وعرقلتهــا.  التعــرض بصــفة  حيــث أن حــدوث يكــون إراد

  . 24من شأنه أن يؤدي إىل قبول الدعوىقصد املدعى عليه، ليس  ودونطارئة 

  .أوال: أطراف الدعوى
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بطلـب  وذلكن يرفع دعوى ضد كل من يتعرض له أ يفاحلق فله  ،ارعقللاحلائز  صهو الشخاملدعي: 
  .25إيقاف أو منع هذا التعرض

  زة غريه، سواء كان هذا التعرض ماد أو قانونيا.ي يتعرض حليالك الشخص الذاملدعى عليه: هو ذ
  

  نيا: مباشرة دعوى منع التعرض.

  :االختصاصأ/ 
 وهـــويف دعـــوى اســـرتداد احليـــازة  عـــدةلقافـــس اهـــا نليع بـــقاالقليمـــي، فينط لالختصـــاصلنســـبة       

  اختصاص احملكمة حمل وجود العقار املتنازع عليه.
لنسبة أ       لـنص املـادة  طبقـا وذلـكاالختصاص يعـود للقسـم العقـاري  النوعي، فإن لالختصاصما 
  .واالداريةاملدنية بعدها من قانون االجراءات  وما 511

  ميعاد رفع الدعوى: /ب
من القـانون املـدين السـالفة الـذكر، فـإن ميعـاد رفـع دعـوى منـع التعـرض  820ة دانص املحسب       

  من اول فعل للتعدي. تداءابال التعرض، ة من وقوع فعيكون خالل سن
  ى منع التعرض:ج/احلكم الصادر يف دعو 

ر التعـرض.       ، يصدر القاضي حكم إلزام حمله إزالـة آ ض ر عـان التإذا كـ مـاأ إذا كان التصرف ماد
 االجــراء اختــاذاملتعــرض يف  وينفــيقانونيــا، فــإن القاضــي يصــدر حكمــا تقريــر يؤكــد فيــه حيــازة املــدعي 

  .الذي قام به
  احملور الرابع: دعوى وقف االعمال اجلديدة

          حــــائزا لــــه مــــدة ســــنة كاملــــة واســــتمرعلــــى:" جيــــوز ملــــن حــــاز عقــــارا  1فقــــرة  820تــــنص املــــادة       
ـدد حيازتـه أن يرفـع األمـر إىل القاضـي  ةلـب معقو ألسـبا شيوخ التعـرض لـه مـن جـراء أعمـال جديـدة 

مـل الـذي يـنقض عـام واحـد علـى البـدء يف الع وامكـون قـد متـت ت أالبشـرط هـذه االعمـال طالبا وقف 
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لتــايل".  26يكــون مــن شــأنه أن حيــدث الضــرر...  يــةهــي دعــوى يتمســك فيهــا املــدعي حبيازتــه القانون و
ــا ــا املــدعألددها الــيت  ا لــو متــت أن متــس حيازتــ والــيتعليــه، ى عمــال اجلديــدة الــيت يقــوم  ه، مــن شــأ

رر املمكـــن الوقـــوع دعـــوى وقائيـــة ترمـــي إىل دفـــع الضـــ وهـــيهـــذه االعمـــال. احلكـــم بوقـــف  يطلـــب فيهـــا
  مستقبال.
  لرفعها ما يلي: ويشرتط

ا أن _ 1 جتــري االعمــال  وأنقبل، تســيف املضــررا  قــعتو شــروع املــدعى عليــه يف أعمــال جديــدة مــن شــأ
  على عقار غري عقار املدعي.

تكــون هــذه االعمــال قــد  أالجيــب  وكــذلكفيهــا  نة علــى البــدءيــدة مل ميــر ســأن تكــون االعمــال اجلد_ 2
  .متت

  جراء وقائي لرد الضرر قبل وقوعه.تقتضي صدور إ ومستعجلة_ قيام مصلحة حالة 3
  جلديدةا الإجراءات رفع دعوى وقف االعم

  اص:ختصاالأ/ 
 اختصاصـها العقـارئـرة يت يقـع يف دالنسبة لالختصاص احمللي، فاحملكمة املختصة هي احملكمـة الـ      

  املطلوب وقف تنفيذ االعمال فيه.
لنســبة لالختصــاص        لتــايلالســتعجالية، هــذه الــدعوى تتســم  النــوعي، فــإنأمــا  فــإن القاضــي  و

  جايل.تعساملختص هو القاضي اال
  لدعوى:د رفع اب/ ميعا

ال تقبـل دعـواه عـدت سـنة  وان اجلديـدة، يشرتط لرفع هذه الدعوى ميعاد سنة مـن بـدء االعمـال      
  مل تكن قد متت. ولو
  وى وقف االعمال اجلديدة:ادر يف دعاحلكم الصج/ 
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ام بـه ة مـا قـالـز يقتصر حكم القاضي هنا على وقف االعمال اجلديدة فقط، فليس له أن حيكم       
ا اعتداءا على احلياملا ا ال متثل يف حد ذا   زة. دعى عليه من أعمال أل

ذن يف اسـتمرارها  وللقاضي       كلتـا احلـالتني جيـوز للقاضـي أن   ويفأن مينع استمرار األعمـال أو أن 
لوقــف ضــما إلصــالح الضــرر امــر بتقــدمي كفالــة م ئ مــن اشــلنناســبة تكــون يف حالــة صــدور احلكــم 

ائي أن االعرتاض على اسـتمرار األ تقذا الو ه يف  وتكـونغـري أسـاس  عمـال كـان علـىإذا تبني حبكم 
ستمرار األعمال ضما إلزالة هذه األعم حالة ال كلها أو بعضـها للتعـويض عـن الضـرر الـذي احلكم 

ائي يف مصلحتهيصيب احل   .   27ائز إذا حصل على حكم 

  .م العقاري بعد عملية املسحرتقيل لقةاملتع اتزعاملنا اخلامس:احملور 

شـهار حقـوق امللكيـة واحلقـوق العينيـة ية األوليـة إلجـراءات الشـكلإن ترقيم العقـارات هـو أحـد اإل
ــا العقاريــة األ املتعلــق بتأســيس  63-76املرســوم التنفيــذي رقــم خــرى يف الســجل العقــاري الــيت جــاء 

ئــق املســح املودعــة جل ال الســيف لرتقــيما ونويكــ ،واملــتممالســجل العقــاري املعــدل  عقــاري علــى أســاس و
مصــلحة أن يعــرتض علــى الرتقــيم ســواء كــان ذي كــل انون الشــهر لي فقــد أجــاز قــلــدى احملــافظ العقــار 

ائيا.مؤقت   ا أو 
لرتقيم املؤقت: أوال:   املنازعات املتعلقة 

اري قــعســجل الســيس التأب املتعلــق 63-76التنفيــذي رقــم  مــن املرســوم 1فقــرة15املــادة نصــت 
ة ســنتني يكــون أوال أشــهر أو ملــد 04كــان ملــدة   علــى أن النــزاع يف الرتقــيم املؤقــت ســواء واملــتمماملعــدل 

يبلـــغ احتجاجـــه ري خـــالل هـــذه املـــدة، وينبغـــي علـــى الطـــرف احملـــتج أن العـــرتاض أمـــام احملـــافظ العقـــا
مسه   .28ى عليهاصو سالة مطريق ر ن ع للمحافظ العقاري وإىل الطرف اخلصم الذي سجل العقار 

  أمام موقفني:طرفني ويكون صاحلة بني الوميلك احملافظ العقاري يف هذه احلالة سلطة امل
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ن لـه القـوة اإللزاميـة احلالـة يقـوم بتحريـر حمضـر بـذلك ويكـو إما أن تنجح حماولـة الصـلح ويف هـذه 
  ة.يالثبوتية واحلجية الكاف

ن للمعـرتض أن ألمر ويف هذه احلالـة ميكـعنيني ىل املإ غهوإما أن تفشل فيحرر حمضر بذلك ويبل
ريـخ تبليغـه فـإذا 06قـيم، وذلـك يف مهلـة ا إلغـاء الرت عوى يطلـب فيهـيلجأ للقضاء ويرفع د  أشـهر مـن 

إذا رفــع الــدعوى يف اآلجــال احملــددة فــإن الرتقــيم  ا، أمــحقــهانقضــت املهلــة ومل ينــازع يف الرتقــيم يســقط 
ائي، ويف هذه احلالة جيب شهر العريضـة االفتتاحيـة ائي حكم قض ة صدورايغ حيافظ على طابعه إىل

هــا للمحــافظ تبليغويــتم  واملــتمماملعــدل  63-76رقــم التنفيــذي  رســوممــن امل 85دة ألحكــام املــا طبقــا
  العقاري.

لرتقيم النهائي نيا:   املنازعات املتعلقة 
لـرغم مـن هـذا األثـر  ،ةامللكيي سند أ ريإن الرتقيم النهائي يرتتب عليه منح الدفرت العقا لكـن و

لطعــن فيــه أمــام القضــاء شــخاص إعــادة شــرع أجــاز لألللشــهر العيــين إال أن امل املهــم النظــر فيــه وذلــك 
جــل حمــدد ومســقطدون أن ي ت  ،قيــده  ــال إىل رفــع الــدعاوى القضــائية للطعــن يف بيــا وهــذا يفــتح ا

ألمــر علــى الم قــيالرت  ورةمــن ســري ة يلــالســجل العقــاري حــىت بعــد فــوات آجــال طو  نهــائي وحصــول املعــين 
 ة ضــعف يف نظــام الشــهر العيــين يف التشــريع اجلزائــريهــذا يشــكل نقطــ العقــاري، و ســند امللكيــة، الــدفرت

لتأثري سلبا على غاية نظام الشهر العيين ألنه يؤدي إىل عدم استقرار امللكية العقارية يف بالد  وذلك 
العلـم  إذ يبقـى مركـز املالـك دائمـا مهـددا بظهـور املالـك اجلديـد، مـع لعقـاريتمان ائاالويقلل من درجة 

قابل للمنازعة ومـا للمالـك الـذي ت بنظام الشهر العيين جعلت الرتقيم النهائي غري دول اليت أخذأن ال
لتعويض عن إهدار حقهأهدرت حقوقه إال    .29املطالبة 

  ة:شهر ال دقعبتعلقة امل السادس: املنازعاتاحملور 

  عقد الشهرة:  يف إبطالاختصاص القاضي العقاري : أوال
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ي يف القســـم العقـــار  رينظـــ«علـــى:  واالداريـــةاءات املدنيـــة قـــانون االجـــر  مـــن 515ملـــادة تـــنص ا 
بطال أو فسخ أو تعديل أ   ."30و نقض احلقوق املرتتبة على عقود مت شهرهاالدعاوى املتعلقة 

لتــــايل     ى املرفوعــــة إلبطــــال عقــــد الشــــهرة مبــــا فيهــــا لــــدعاو ا يفلفصــــل يف ا يار عقــــخيــــتص القاضــــي ال و
وثــق ال يعتــرب ســلطة ألن عقــد الشــهرة يــتم حتريــره مــن قبــل موثــق وامل وذلــكا اإلدارة ى الــيت ترفعهــالــدعاو 

 2002 /11/02الصـادر بتـاريخ  5680إليـه جملـس الدولـة يف القـرار  ملـا ذهـبإدارية وهـذا جتسـيدا 
    .ين حمرران من طرف موثققدلعذين اأن ه يثح: يليإذ نص على ما 

ال تشكالن قـرارين إداري أو و عن سلطة إدارية  تصدرا إلغاءمها ملطلوب حيث أن الوثيقتني امل   
لتــايل فــإن القــرار عقــدين إداري اإلداري غــري خمــتص يف الطعــون املرفوعــة مــن طــرف املســتأنف احلــايل  و

لــس ن طــ مــررتنيني حمــتــيقوثضــد  جيجــل)معــروف واليــة  بلديــة ســيدي( رف موثــق وعليــه فــإن قضــاة ا
ختصاص العندما متسكو  يعـرض قـرارهم  ة للفصل يف الدعوى احلالية قد خرقوا القانون مماغرفة اإلداريا 

  .لإللغاء
  القضائية. تقييده للدعوى ومدىاملوثق االعرتاض أمام  نيا: 

 االعرتاضات املقدمة من طرف املواطنني:أ/ 

م اف املعنيــــة إىل القضـــــاء املخـــــتص لطـــــرح مناطـــــر ألجيـــــه اق بتو ثـــــو امليقــــوم           ننيطبقـــــا للقـــــوا وحلهـــــازعــــا
 352-83 التنفيــذي رقــم مــن املرســوم 08ت عليــه املــادة مــا نصــ وهــذا ،الســارية املفعــول واإلجــراءات

أن  فإمـا .يـةلكمل االعـرتافاملتعلق بسن إجراء إلثبات التقادم املكسـب وإعـداد عقـد الشـهرة املتضـمن 
فــتح حتقيــق مــن القاضــي  لتــايلو  للعقــار ائز احلقيقــياالعــرتاض علــى أســاس أن املعــارض هــو احلــن كــو ي

ــــازة أن  أو، عــــرتاض حــــول احلــــدود املقدمــــة مــــن طــــرف املهنــــدس العقــــارييكــــون االأو أن  ،حــــول احلي
  يتمسك املعارض بكونه هو مالك العقار حمل عقد الشهرة.

 عمومية:الت دارارف اإلطن م االعرتاضات املقدمة /ب
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ت أو   ا أمــام مكتــب التوثيــق إذا مــا اتضــح هلــا مــن لــة اعرتاضــاة أمــالك الدو مديريــ تقــدم البلــد
ـا املختصـني خالل ال ا عن طريـق أعوا ت اليت قامت  أن العقـار املـراد شـهر حيازتـه ملـك للدولـة تحر

ئق رمسي ا احمللية شريطة أن يثبت ذلك بو  ة.أو جمموعا

مـؤرخ  143633ة حتت رقـم لس الدول يف قرار صادر عن الغرفة الثالثةذا ف هخال جاء دوق
اض اإلدارة بنـــــاء علـــــى جمـــــرد التصـــــريح:" حيـــــث أن اكتفـــــى بقبـــــول اعـــــرت  والـــــذي 11/01/1999يف 
ن القطعـة األرضـية املتنـازع عليهـا ملـك األ نتيجـة لـذلك يتعـني  وأنـه للدولـة،مالك الوطنية قد صرحت 
القـــانون  وطبقـــتســـليما قـــديرا رت الوقـــائع تيـــة لـــدى جملـــس قضـــاء أدرار قـــد قـــددار اإلرفـــة الغ نإل قـــو ال

ييد  تطبيقا  االستئناف.القرار حمل صحيحا مما يتعني 

 طبيعة آجال االعرتاض: لثا:

ن مهلــة األربعــة أشــهر املنصــوص عليهــا يف املــادتني   رقــم التنفيــذيمــن املرســوم  07و 06نــرى 
 االعـــرتافاملتضـــمن عقـــد الشـــهرة  التقـــادم املكســـب وإعـــداد إلثبـــاتإجـــراء  ق بســـنعلـــتملا 83-352

فـإن عـدم االعـرتاض  لتايلو ، لة انتظار ال ميعاد سقوطهمأي مبعىن آخر مللكية تعد مهلة لالعرتاض 
أشــهر) ال متنــع صــاحب املصــلحة مــن  4علــى اجــراءات عقــد الشــهرة أمــام املوثــق خــالل هــذه الفــرتة (

  .يف صحتهن طعاء للالقض إىلء اللجو 
رة، دون االعــرتاض علــى إجراءاتــه خــالل مهلــة يف عقــد الشــه لطعــن القضــائيوعليــه ففــي حالــة ا

رتتــــب عليــــه عــــدم جــــواز النظــــر يف موضــــوع أشــــهر الــــيت حــــددها املرســــوم املشــــار إليــــه أعــــاله ال يأربعــــة 
ن هذا امليعاد قد سنه املشرع ملنع املو  الدعوى، إذ   هرة ليس إال.لشا ر عقدحتري نم ثقجيب التوضيح 

ام قضـاء بعـد مـرور األربعــة أشـهر احملـددة لالعـرتاض أمــصــحته أمـام العقـد وطعـن يف فـإذا حـرر ال 
ن دعـوى بطـالن العقـد ـق القواعد العامـة الـيت تقضـاملوثق، فإنه جيب على القاضي الرجوع إىل تطبي ي 

ريخ إبرام  . إذ 31العقارية للمحكمة العليـافة لغر ته اأكد امثلم العقد،تتقادم مبرور مخس عشرة سنة من 
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 سـقوطتعـد مهلـة انتظـار ال مهلـة  لة اليت سنها املشرع ملنع املوثق من حتريـر العقـدوضيح أن املهجيب الت
ا عدم قبول الدعوى. وال   يرتتب على فوا

  عقد الشهرة ةرابعا: حجي

 7ر مكــر  324املــادة  نظمــهت يذلــاالرمســي إن حجيــة عقــد الشــهرة ال ختتلــف عــن حجيــة العقــد 
 20264رقـــم  ملـــف 2000/ 09/ 27ك يف القـــرار املـــؤرخ يف رد ذلـــكمـــا و  ،23دينمـــن القـــانون املـــ

عــن احملكمــة العليــا يف جمــال مــدى حجيــة عقــد الشــهرة والــذي رفــض الطعــن يف القــرار الصــادر  ادرالصــ
  ي:لي جاء يف حيثيات القرار ما الشهرة حيثالذي قبل إثبات ما خيالف عقد 

تمــن  يقي يتضــمن نــوعنيد التــوثأن العقــحيــث  ت: البيــا لوقــائع الــيت ا البيــا يباشــرها لــيت تتعلــق 
ـا األطـراف أمـام انفسـه أ املوثق ت تكـون  يعاينهـا، وهـذهملوثـق الـذي و الوقـائع املاديـة الـيت يقـوم  البيـا

لتزويـر ت .حجة حىت الطعن فيها  مـن األطـراف  ثـقو هـا املتلقا لـيتا والتصـرحيات واالتفاقـات أمـا البيـا
ثبـــات عكـــس مـــا تضـــمنه عقـــدبـــت عكســـها وحيـــجـــة إىل أن يثتكـــون ح لـــس مسحـــوا   ث أن قضـــاة ا

ـا املوثـق مل خيـالفوا أحكـام املـادة الشهرة احملتج به مـن طـرف الطـاعن فيمـا خيـص التصـر  حيات الـيت أدىل 
رف الطـاعن حـول طـ مـنموثـق بـه لل ىلدمن القانون املدين ذلك أن التصريح الشريف امل 5مكرر  324
ن ينازعــه يف مســاحتها وحــدودها يف عقــد الشــهرة ميكــن أن يدحضــه مــ رضــية املــذكورة القطعــة األحيــاز 

لتزوير يف عقد لدليل ال التصريح وذلكحمتوى هذا    الشهرة.عكسي ودون حاجة إىل الطعن 
ــــــرار  ــــــز يف ق ــــــا نفــــــس التميي ــــــ 2000 /03/ 29ؤرخ يف مــــــ وأكــــــدت احملكمــــــة العلي ــــــم ر ف مل ق

  .33ري يقتصر على جمرد اإلثباتإال عقد تقريلشهرة ما هو عقد ا ويكيف 904511
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  خامتة:

كـــان للقضـــاء املـــدين كلمتـــه يف بســـط احلمايـــة علـــى امللكيـــة العقاريـــة   إنـــهســـبق ميكـــن القـــول  وممـــا      
و اوى أدعـصـور  يفة يـماحلهذه ا وتربزضمانة رئيسية لألفراد يف حالة االعتداء عليها،  عتبارهاخلاصة 

  و. إخلمنع التعرض  ودعوىقاق كدعوى االستح  منازعات،

ال ال احلصــر، حيــث أن هــذه الــدعاوى تتنــوع بدرجــة االعتــداء رت علــى ســبيل املثــالــدعاوى ذكــ وهــذه
  محاية صاحب العقار من االنتهاكات الواقعة عليه. وهيتشرتك يف صفة واحدة  ولكنهاعلى امللكية 

  ش:موااهل
  .94، ص 2010اصة، بدون طبعة، دار هومة للنشر، اجلزائر، العقارية اخل لكيةة، املبل_ ليلى ط1
ت امللكية العقارية اخلاصة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، 2 _ صرادوين رفيقة، ضما

ص ، 2013ختصص قانون االجراءات االدارية، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
100.  

سباب كسب )، أ9سيط يف شرح القانون املدين، اجلزء التاسع (لسنهوري، الو اق اد الرز بع_ 3
  .903ص  ،2004امللكية، منشأة االسكندرية، مصر، 

)، الطبعة الثالثة، منشورات 8يف شرح القانون املدين اجلديد، حق امللكية، اجلزء الثامن ( الوسيط_ 4
  .599، ص 1998ن، ابنل احلليب احلقوقية، بريوت،

يتضمن قانون ، 25/02/2008املؤرخ يف  09-08من القانون رقم  511نص املادة  _5
  .23/04/2008، املؤرخة يف 21العدد  ، اجلريدة الرمسية،واالداريةاالجراءات املدنية 
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          داريةواالاملتضمن قانون االجراءات املدنية  09-08من القانون رقم  518_ تنص املادة 6
، ما مل ينص اختصاصهامي إىل احملكمة اليت يوجد العقار يف دائرة االقلياص ختصاال " يؤولعلى:

  القانون على خالف ذلك."
االختصاص النوعي من  معد«على:  واالداريةمن قانون االجراءات املدنية  36_ تنص املادة 7

  ى."ها الدعو ليع نتكاالنظام العام، تقضي به اجلهة القضائية تلقائيا يف أية مرحة  
ت امللكية العقارية اخلاصة، املرجع ا_ 8   .101لسابق، صصرادوين رفيقة، ضما
_ بن زكري راضية، اآلليات القانونية حلماية امللكية العقارية، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف 9

اجلزائر،  عةامج االدارية، بن عكنون، والعلوم، كلية احلقوق ومسؤوليةالقانون اخلاص، ختصص عقود 
  .73 ، ص2002

 افتتاحعلى:" جيب أن تتضمن عريضة  واالداريةمن قانون االجراءات املدنية  15_تنص املادة 10
ت اآلتية:الدعوى، حت   ت طائلة عدم قبوهلا شكال البيا

 اجلهة القضائية اليت ترفع أمامها الدعوى.

 .وموطنهاملدعي  ولقباسم 

 فآخر موطن له. وممعل وطنه مل  يكنن ملإف املدعى عليه، وموطن ولقباسم 

 ممثله القانوين أو االتفاقي. االجتماعي وصفة ومقرهاملعنوي،  الشخص وطبيعةاإلشارة إىل تسمية 

اإلشارة عند االقتضاء، إىل  اليت تؤسس عليها الدعوى. والوسائل والطلباتعرضا موجزا للوقائع 
ئقاملستندات    املؤيدة للدعوى." والو

هادة املاسرت يف القانون ية للملكية العقارية اخلاصة، مذكرة لنيل شدنامل مايةان، احلإميل كيأو _ 11
، ص 2013، كلية احلقوق، جامعة آكلي حمند اوحلاج، البويرة، ومسؤوليةاخلاص، ختصص عقود 

88.  
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 ،رشلنل امعية_ رمضان أبو السعود، الوسيط يف احلقوق العينية األصلية، بدون طبعة، الدار اجل12
  .07، ص 1986 ية،االسكندر 

املتضمن القانون املدين املعدل  10-05من القانون رقم  843هذه النقطة نصت املادة  _ يف13
كان ذلك   ولوعلى:" إذا كان احلائز سيء النية فانه يكون مسؤوال عن هالك الشيء أو تلفه  واملتمم

  يستحقه."ن م يف يدبقي  ولوف تلي أوشئا عن حادث مفاجئ إال إذا ثبت أن الشيء كان يهلك 
على:"  واملتمماملتضمن القانون املدين املعدل  10-05رقم  ونانمن الق 839_ تنص املادة 14

  على املالك الذي يرد إليه ملكه أن يدفع إىل احلائز مجيع ما أنفقه من املصروفات الالزمة.
ن  وفيما   .785و 784يرجع إىل املصروفات النافعة تطبق املاد

ا غري أنه جيوز له أن يزيل ما أحدثه نهم كمالية فليس للحائز أن يطلب بشيء  صروفاتكانت امل  ذاوإ
املالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها  إخطارمن املنشآت بشرط أن يرد الشيء حبالته األوىل إال إذا 

  ."يف حالة اهلدم
، املرجع ةالدارياو ملدنية اءات االجر املتضمن قانون ا 09-08من القانون رقم  525_ املادة 15

  السابق.
  .واملتمماملتضمن القانون املدين املعدل  10-05القانون رقم من  819_املادة 16
  .واملتمماملتضمن القانون املدين املعدل  10-05القانون رقم من  815_ املادة 17
جع ملر ، اداريةواالة دنياملتضمن قانون االجراءات امل 09-08من القانون رقم  524/2ة _ املاد18

  ق.لسابا
  .واملتمماملتضمن القانون املدين املعدل  10-05ون رقم من القان 817_ املادة 19
ت امللكية العقارية اخلاصة، املرجع السابق، ص 20   .109_ صرادوين رفيقة، ضما



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
الدراسات  مجلة 

 األكادیمیة
 

 
82  

 متعددة التخصصاتعلمیة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

  .واملتمماملتضمن القانون املدين املعدل  10-05رقم  لقانونمن ا 820_ املادة 21
ث التعديالت، بدون طبعة، دار يف شهادة احليازة وفقا ألحد د، اجلديدي هرجةصطفي جم_ م22

  .357، ص 2007حممود للنشر، القاهرة، 
املرجع  ،واالداريةاملتضمن قانون االجراءات املدنية  09-08من القانون رقم  459_ نص املادة 23

  السابق.
مذكرة لنيل شهادة  ،جلزائريلتشريع اة يف اقاري_ موسوين عبد الرزاق، محاية حق امللكية الع24

، ص 2007/2008 يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة ايب بكر بلقايد، تلمسان، املاجستري
128.  

  .91ص  السابق، _ أوكيل إميان، احلماية املدنية للملكية العقارية اخلاصة، املرجع25
  .متمواملعدل دين املنون املالقااملتضمن  10-05من القانون رقم  820_ املادة 26
 وللقاضياملتضمن القانون املدين على:"...  10- 05من القانون رقم  821/2_ تنص املادة 27

ذن يف استمرارها    مر بتقدميكلتا احلالتني جيوز للقاضي أن   ويفأن مينع استمرار األعمال أو أن 
لوقف ضما  الوقت إذا  ائ من هذرر الناشح الضإلصالكفالة مناسبة تكون يف حالة صدور احلكم 

يف حالة احلكم  وتكونائي أن االعرتاض على استمرار األعمال كان على غري أساس تبني حبكم 
ر الذي يصيب ستمرار األعمال ضما إلزالة هذه األعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضر 

ائي يف مصلحته."   احلائز إذا حصل على حكم 
املتعلق  1976مارس  25 يفاملؤرخ  63-76يذي رقم فوم التنمن املرس 15/1 ادة_ تنص امل28

ملرسوم  1993مايو  19املؤرخ يف  123-93التنفيذي  بتأسيس السجل العقاري، املعدل واملتمم 
  .1993 مايو 23املؤرخة يف  34جريدة رمسية عدد 
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شا، املنازعات العقارية، يلى زروقيل_ 29 ، اجلزائر والنشر للطباعة ةر هومدا ،طبعة، بدون محدي 
  .50، ص 49، ص 2000

، املرجع واالداريةاملتضمن قانون االجراءات املدنية  09-08من القانون رقم  515_ املادة 30
  السابق.

لة29/03/2000املؤرخ يف  190541_ القرار القضائي رقم 31 ، سنة 01القضائية العدد  ، ا
 .151، ص 2000

د الرمسي حجة بني األطراف " يعترب العق:على دين انون املمن الق 7مكرر  324 _ تنص املادة32
ت على سبيل االشارة، شريطة أن يكو  ن لذلك عالقة مباشرة مع حىت و لو مل يعرب فيه إال ببيا

ت جراءاإل   سوى كبداية للثبوت." إلجراءصلة اليت ليست هلا  ال ميكن استعمال البيا
  .132، ص 131 ، ص2000، سنة الثاين اجلزء ،العقاريةلغرفة ئي ل_ االجتهاد القضا33
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  آليات محاية العقار يف اجلزائر. نظام الشهر العيين كآلية من
  األستاذة لكحل عائشة      

كلية احلقوق والعلوم السياسية                  
  ط األغوا جامعة                                                         

     

  مقدمة:
لكثري من تشريعات الدول إىل البحث عن نظام       نتيجة لعيوب نظام الشهر الشخصي، أدى 

هر ألول هر العيين والذي ظبديل أكثر ضما حلقوق امللكية العقارية، فكان هذا النظام هو نظام الش
رت سم مبتكره "رو سم "طورانيس"  مثرنس"، شار تو ري مرة يف اسرتاليا حيث عرف  أصبح يعرف 

  لدى الدول اليت أخذت به.
نظام الشهر العيين عبارة عن جمموعة من اإلجراءات يتم بواسطتها ضمان ومحاية حق امللكية      

  عليها.    العقارية، ومجيع التصرفات الواردة 
  نطالقا مما تقدم ميكننا طرح اإلشكالية التالية:وا    

  ر؟الشهر العيين يف محاية للعقا ة نظامفعالي منكأين ت
تباع املنهج التحليلي ألن االطالع على النصوص القانونية       لإلجابة على هذه اإلشكالية و

لشكل الذي جيعلنا نتبني مد ها يف حتقيق احلماية ى كفايتها وفعاليتيقتضي منا حتليلها ومتحيصها 
ينا تقسيم دراستا يف ه ،العيين الشهر امظاملدنية للعقار من خالل اعتماد ن ذا املوضوع إىل مبحثني ار

  رئيسيني:
  املبحث األول: أسس ومبادئ نظام الشهر العيين.      
  املبحث الثاين: تبيني مدى محاية نظام الشهر العيين للعقار.     
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  .ومبادئ نظام الشهر العيينملبحث األول: أسس ا
صية متثل مبدأ مييز هذا وجمموعة من اخلصائص وكل خا امم عليهني يقو اسسلنظام الشهر العيين أ     

  النظام عن نظام الشهر الشخصي
  املطلب األول: األسس اليت يقوم عليها نظام الشهر العيين

  يقوم عليهما ومها: ر عنصرين أساسينيوجود نظام شهر عيين إال بتوف رال يتصو      
  .أوال: السجل العقاري

فتعددت تعاريفه لدى الفقه ومن أمهها: ي إىل تعريف السجل العقاري، ر ئاجلزا املشرعق ر مل يتط     
   "السجل العقاري هو جمموعة بطاقات عقارية تبني الوضعية القانونية للعقارات وتداول احلقوق العينية

ئق املسح بصورة مطلقة" ية، ويف حالة مسحمتسك يف كل بلد   1 األراضي وجب مطابقتها لو

نه تعريفالا ل هذمن خال      ن السجل  تعريف الذي يبدو  جامع لكل تعاريف الفقه نستنتج 
العقاري يتضمن بطاقة لكل عقار يسجل فيها مجيع ما يرد على هذا العقار من تصرفات وما حيمله 

لبطاقةمن حقوق، فتعرف هذه   العينية وتتضمن هي بدورها رقم العقار وطبيعته وموقعه البطاقة 
لتايل تكون هذه كه أو أمساء مالكيه ومجيع احللاواسم مساحته وم قوق املرتتبة له أو تقع عليه، و

البطاقة كافية للراغبني يف التعامل يف هذا العقار مبجرد اطالعهم عليها يتمكنون من معرفة ما يودون 
  .عقارفته خبصوص هذا المعر 

لتصرف الذي يريدون القيام به          بعد ال يتم التسجيل يف البطاقة إال ، ألنهطمئنان فيقومون 
التحري التام عن كل املعلومات حول املالكني وكذلك حول التصرف بكل دقة، فإذا كان التصرف 

املتكون من ن السجل العقاري ويكو ، 2صحيحا مت تسجيله وإذا كان عكس ذلك امتنع عن تسجيله
اري، ارية حتت إشراف احملافظ العققعفظة الاحملا وىتجمموع البطاقات العقارية اليت متسك على مس

  وختتلف هذه البطاقات من حيث احملتوى واللون حسب طبيعة العقار.
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  .نيا: املسح العقاري
ية اليت تعددت راضي، هذه العمليتم وجود السجل العقاري على أساس القيام بعملية مسح األ     

  تعاريفها:
ة تتوالها السلطات ية مسح األراضي هي عملية فنين: "عملضياف و ب فقد عرفها الدكتور عمار     

اإلدارية املختصة بغرض التأكد من الوضعية القانونية للعقارات على اختالف أنواعها، وما يرتتب 
  عليها من حقوق." 

نكما عرفها األستا       : "عملية مسح األراضي هي العملية اليت حتدد وضعية ذ فرحات عازب 
  وقعها اجلغرايف."رية، ومك العقامالاأل

الل التعريفني السابقني نستنتج التعريف التايل: "عملية مسح األراضي هي حصر دقيق ومن خ     
ن ن تصرفات حىت ميكلكافة العقارات للوقوف على موقع كل منها ومساحته وحدوده وما ورد عليه م

لسجل العيين." لصفحة املقررة للعقار    3تدوين ذلك 

كما يلي:   75/74نه عرفه يف املادة الثانية من األمر شرع اجلزائري فنجد إىل امل لرجوعأما      
"إن مسح األراضي العام حيدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماد للسجل 

  العقاري."
  مسح األراضي جيب اتباع اإلجراءات التالية: وللقيام بعملية     
 75/74ص عليها مبوجب األمر ق عمليات مسح األراضي املنصو ح: تنطلية املسلعمافتتاح -1

سيس السجل العقاري، واملرسوم التنفيذي رقم   76/62املتضمن إعداد مسح األراضي العام و
عالن وايل املتضمن إعداد مسح األراضي العام، ويتم نطالق عملية مسح األراضي  ذلك  الوالية 

وع القرارات اإلدارية للوالية املعنية يتم نشره يف اجلريدة ويف جممب قرار نة مبوجيمععلى مستوى بلدية 
لس الشعيب البلدي املعين.   ويف اجلرائد اليومية الوطنية، كما يبلغ لرئيس ا
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يف   76/62من املرسوم التنفيذي  07ادة األراضي مبوجب املإنشاء جلنة املسح: تنشأ جلنة ملسح -2
  عملية وضع احلدود. ملختص، وتسهر هذه اللجنة علىلوايل اار من ار ق كل بلدية مبوجب

عملية التصوير اجلوي: ويتوىل هذه املهمة املعهد الوطين للخرائط حيث تعد الصورة اجلوية مركز -3
ملسح مبمنظور خمروطي لألرض، تعد فيه املنطقة  ثابة مركز املنظور، وتسلم هذه الصورة إىل املعنية 

  ي.األراض ية ملسحنوطالوكالة ال
ن: "إن مسح األراضي املقسم إىل أقسام  76/62من املرسوم  15ادة تقسيم البلدية: تنص امل-4

ئته إىل أجزاء وإىل أماكن معلومة يعطي التمثيل على الرسم البياين إلقليم البلدية يف مجيع تفصيالت جتز 
  ملكية وإىل قطع األراضي."لل
السندات املثبتة  امليداين تسند هلا مهمة فحص للتحقيقل فرقة يشكالتحقيق امليداين: ويتم ت-5

للملكية العقارية وبقية احلقوق العينية العقارية، ومجع أقوال وتصرحيات األشخاص، ومقارنة املعلومات 
فظة العقارية ومديرية أمالك الدولة، وكذلك ة يف أرشيف احملاالناجتة عن التحقيق مع تلك املوجود

  .العقاريلتحقيق اة إعداد بطاق
ئق-6 لبلدية: بعد االنتهاء من األعمال امليدانية، يتم ايداع كل  اإليداع القانوين لو املسح 

لبلدية ملدة شهر كامل بغية االطالع عليها واستقبال الش ئق امللحقة  كاوى من املخططات والو
اء تسعى إلي اليت ضراي مصلحة من أجل النظر والبت فيها من طرف جلنة مسح األطرف كل ذ

وإذا مل تنجح يف حل اخلالفات القائمة تبقى احلدود املؤقتة كما هي وحترر  اخلالفات بني املعنيني،
  أشهر للجوء إىل القضاء. 03حمضرا بذلك وتعلم األطراف بذلك مع منحهم مدة 

ا-7 ئق سخ من و نة اضي: بعد انتهاء كل إجراءات املراحل السابقة تعد ثالثء عملية مسح األر إ
لنسخة الثانية يف إدارة مسح ح األراضي، ترسل نسخة منها إمس ىل مقر البلدية املعنية، وحيتفظ 

حملافظة العقارية مقابل إعداد حمضر التسليم.    األراضي، أما النسخة الثالثة فتودع 
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  .نظام الشهر العيين لب الثاين: مبادئاملط
  يف:نظام الشهر الشخصي تتمثل  نمتيزه عاملبادئ من لنظام الشهر العيين جمموعة      

  أوال: مبدأ التخصيص
ويتمثل هذا املبدأ يف ختصيص صفحة أو عدة صفحات من البطاقات العقارية لكل وحدة      

هذه البطاقات اليت تكون ما  بطاقات العقارية،عقارية، أين يقيد كل تصرف عقاري يف جمموع ال
لسجل العيين حبيث  بت وهو العقار عكللنظام عمد هذا ايعتيسمى  س النظام الشخصي ى عنصر 

الذي يعتمد على عنصر متغري وهو األشخاص، وهلذا فكل املتعاملني يف العقارات يف ظل هذا النظام 
  .4ينله يف السجل العيما عليهم سوى االطالع على الصفحة املخصصة 

ادة       ائ في ال ع ال ع أراضي هعلى أن 76/62م سم ال 23وق ن ال اقة ق ث  : "ت
اثه..." ح األراضي العام ال ت إح دة في م ج ة عقارة م ل وح ة ل ال ة  ل   لل

  نيا: مبدأ الشرعية
عملية الشهر، فال يتم شهر أي حق قيقة قبل القيام بومفاده وجوب التحقق والرقابة واملراجعة الد     

لتا الشوائب كل  عيين إال بعد خلوه من نوا هلا ألن احلقوق العينية  يكون مطابقا للحقيقة وعيلو
  تصبح حمصنة مبجرد قيدها يف السجل العقاري.

ية منح املشرع فحرصا على محاية مجيع احلقوق العقارية الواردة على العقار وخاصة حق امللك     
مراقبة احملررات  لشهر حقجراءات اء إزائري للمحافظ العقاري يف ظل نظام الشهر العيين وأثنااجل

قصد إشهارها املتعلقة حبق امللكية العقارية واحلقوق األخرى الناشئة عن التصرفات الواردة على الرمسية 
وله املشرع اجلزائري احملافظ العقاري خالعقار على غرار انتقال امللكية من أجل إشهارها، ومنه فإن 

إلضافة إىل املراقبةيت الرمساحملررا داعسلطة مراقبة آنية أثناء عملية إي   .5 الالحقة ة، 
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واملتعلق  25/03/1976املؤرخ يف  76/63من املرسوم  105وقد جاء يف نص املادة      
ت املبتأسيس السجل العقاري: "حيقق احملافظ العقاري مبجرد اطالع وجودة يف الوثيقة ه على البيا

ن موضوع سبب العقد ليس غري   ل وضوح."خالق أو للنظام العام بكمناف لألشروع أو  ماملودعة 
ت اليت جيب أن       ن احملافظ العقاري يقوم مبراقبة ومطابقة البيا ويتضح من خالل هذه املادة 

  صل السند أو تعديله.رعيته دون املساس حيتوي عليها السند املراد شهره، ومراقبة مدى ش
  لثا: مبدأ القوة الثبوتية 

يين، مبعىن أن التصرفات اليت تشهر يف ظل الشهر العيين ثقة العامة يف السجل العلمنها ا واملقصود     
هي قرينة قاطعة على ملكية العقار موضوع الشهر حبيث يصبح التصرف املشهر مطهرا من العيوب 

ائية، وال جيوز الطعن فيهامصدرها، ومنه تكون مهما كان    .6احلقوق املقيدة حقيقية و

  املطلق ددأ القيابعا: مبر 
ن احلقوق العينية العقارية مهما كانت طبيعتها أصلية أو تبعية، فإن الشهر هو يفيد هذا       املبدأ 

ا لعقاري بني أطراف التصرف ا الذي ينشئها ويعدهلا وينقلها أو يزيلها حبيث ال ميكن االحتجاج 
ريخ قيدها يف    ري.جل العقاالسوكذلك يف مواجهة الغري إال من 

األحكام والقرارات القضائية املثبتة حلقوق عينية عقارية فإن عدم ونفس الشيء ينطبق على      
ا على الغري.‘شهرها يؤدي إىل عدم    مكانية االحتجاج 

نه يعترب مصدر هلامبدأ القوة الثبوتي ومنه فبمقارنة هذا املبدأ مع           .7ة جند 

  )بم املكس(التقاد ادمخامسا: مبدأ حضر التق
دم سبب من أسباب اكتساب امللكية الذي يقوم على واقعة احليازة، وإذا كانت احليازة يعترب التقا     

لقيد (الشهر)، حيث أن كل  بتة  خذ  التشريعات العاملية اليتقرينة على امللكية، فإن هذه األخرية 
لتقادم  غري قابلة لالكتساب األراضيلية مسح عم لنظام العيين، تعترب أن العقارات اليت مشلتها
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املكسب، على أساس أن املسح العام لألراضي حيدد الوضع املادي والقانوين لصاحب العقار، وبناءا 
ئق املسح سيس السجل العقاري، الذي  على و لتايل تقيد فيه كل التصرفات اليتم  عقارية، و

  تعد على ملكيته.قار يف أمان من أي عمالك ال، ويكون افةتكتسب احلجية املطلقة يف مواجهة الك
أما عن املشرع اجلزائري فبالرغم من تبنيه لنظام الشهر العيين كأساس لعملية احلفظ العقاري، ال      

لتقادم املكسب كسبب من  خذ  املناطق اليت مل تشملها عملية  أسباب اكتساب امللكية يفيزال 
  عقاري. سجلاملسح، ومل يؤسس فيها 

  .اية نظام الشهر العيين للعقارتبيني مدى مح الثاين:املبحث 
  تكمن فعالية نظام الشهر العيين فيما يلي:     

  .املطلب األول: ضمان سالمة التصرفات الواقعة على حق امللكية العقارية
 لكية منحاملن مجيع احلقوق العقارية الواردة على العقار وخاصة حق فحرصا على محاية وضما     

لعقاري يف ظل نظام الشهر العيين وأثناء إجراءات الشهر حق مراقبة اجلزائري للمحافظ ا املشرع
ن التصرفات احملررات الرمسية قصد إشهارها املتعلقة حبق امللكية العقارية واحلقوق األخرى الناشئة ع

ي خوله املشرع ر ظ العقان احملاففإ العقار على غرار انتقال امللكية من أجل إشهارها، ومنهالواردة على 
لتايل اجلز  إلضافة إىل املراقبة الالحقة، و ائري سلطة مراقبة آنية أثناء عملية إيداع احملررات الرمسية، 

  .العقاريةيتم ضمان سالمة التصرفات الواقعة على حق امللكية 
املطلوب  احملرر لب إعدادتتطاحملافظ العقاري يسهر على مراقبة قاعدة الرمسية اليت حيث أن       

ت شهره يف ال شكل الرمسي املطلوب من طرف الشخص املؤهل قانو لذلك لكي تكون البيا
  املذكورة فيه ذات حجية.
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املبدأ حيمي حق نسيب يف احملرر ألن هذا كما يتحقق احملافظ العقاري من توافر مبدأ األثر ال      
رف فيه إال بوجود غري صاحب احلق التصل ميكن لغري، فالف اامللكية العقارية من التصرف فيه من طر 

  وكالة خاصة.
  .املطلب الثاين: ترتيب األثر العيين املباشر على العقار حمل حق امللكية

على حق ملكية الغري ميكن ألي شخص االعتداء  واملقصود به أنه يف ظل نظام الشهر العيين ال     
تامة للمتعاقدين، إذ أن كل ين يوفر احلماية اليشهر العفنظام الي، أو منازعته فيه إال مبوجب عقد رمس

ما هو مقيد يف السجل العقاري هو احلقيقة اليت ال شبهة فيها وعلى ذلك فمن يتعاقد مع صاحب 
حلق لسلفه فهو يف غىن عن البحث إىل التحقق من استقرار ااحلق العيين املقيد، ال يكون حباجة 

لشهر.ذا قد خضع لرقابة اهألن كل قانوين، ال والتحري عن صحة التصرف   ملكلف 
كما أن هذا النظام يسهل عملية التعرف على احلالة القانونية للعقار مبجرد االطالع على       

لعقار حمل التصرف ملعرفة كل   احلدوداحة، املوقع، ما يتعلق به من حيث املسالصحيفة اخلاصة 
واردة عليه منذ قيده يف ه وكل التصرفات اللليت تثقألعباء ال ا، وكذلك أصل امللكية فيه وكالرقم

إلضافة إىل أنه جينب العيوب واألخطار اليت قد تنتج عن تشابه األمساء بواسطة  السجل العقاري، 
  حلق العيين. ليس اسم املالك أو صاحب ااعتماده على العقار أساسا للشهر و 

  .لعقاريةة ااملطلب الثالث: دعم االئتمان حلق امللكي
ين أكثر دعما لالئتمان العقاري وحلق امللكية فال ميكن ألي كان التصرف فيه يعترب الشهر العي        

  غري مالكه فتتجلى مظاهر االئتمان فيما يلي:
نهالدراية التامة للمتقدم إىل إبرا- يتعاقد مع املالك احلقيقي للعقار حمل العقد،  م العقد منذ البداية 

بتة ضمن البطاقات ستظهار الدفرت  هت ملكيتخري يثباأل ألن هذا العقاري، وحالته الشخصية 
  العقارية.



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
الدراسات  مجلة 

 األكادیمیة
 

 
92  

 متعددة التخصصاتعلمیة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

عالمه علم املشرتي خبلو العقار من الديون والتأمينات العينية العالقة به، ويف حالة وجودها فإنه يتم إ-
ا هو كذلك من طرف احملافظ العقاري، ويتم ا من طرف املوثق  رسالة بواسطة  ذلكالذي يعلم 

طالع حمرر تصريح بوجود حق يثلا ذه الرسالة يقوم احملافظ العقاري  قل العقار موضوع التصرف، و
لوضعية القانونية للعقار موضوع التصرف، وأ خريا يكون للمشرتي العقد ومنه يتم اعالم املتعاقدان 

لزوال أمقرار ش لرهن وملكيته املهددة    8.ال راء العقار املثقل 

  :ةاخلامت
دف انتاج العقد ألثره العيين  قما سبمن خالل       نه تتم عملية الشهر العيين للعقارات  نستنتج 

لتقادم يف  ظل هذا النظام ويف املناطق اليت مت فيها املسح، الناقل للملكية وال جيوز اكتساب امللكية 
لعقود املشهرة يف حال يف اطعن لل ال معينةآج وهذا بغية إعطاء الشهر قوته الثبوتية املطلقة مع فرض

ن الشهر العيين يقلل من املنازعات على امللكية  املنازعات القائمة بشأن هاته العقارات مع العلم 
  به من مبادئ.  العقارية نظرا ملا يتمتع

ت فإن قيمة العقارات از فنظرا ملا يتضمنه نظام ال        ا ت ارتفاعدادشهر العيين من اجيابيات وضما
دئ هذا النظام وحتفيز املتعاملني العقاريني لإلقدام على االقرتاض والرهن العقاري بضمان مبا وجودل

ا  لتقادم ألنه يوفر استقرار امللكية، مهما العقارات، فهو يؤمن احلقوق العقارية من خطر اكتسا
لوضوح ألن السجل العقاري يتضمن كافة اطال الز  ت امللبيمن كما يتميز  ار ومضبوط لعققة تعلا

ثري العيوب واألخطار الناجتة عن تشابه األمساء ألنه  على أسس سليمة وصحيحة متكن من تفادي و
لعقارا ألشخاص فيكون ال جمال ملشكل تشابه األمسيف ظل نظام الشهر العيين العربة  اء،  ت وليس 

ا تسية كما يضمن هذا النظام أيضا عدم تعارض سندات امللك ر واحد وهو مصد ج منتخر أل
  البطاقة العقارية. 

وأخريا ومبا أن نظام الشهر العيين يتطلب التعيني الدقيق للعقار فإن هذا يساعد يف عملية        
  بة والرسوم العقارية بطريقة صحيحة.حتديد وعاء الضري
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  جمموعة من التوصيات من هذا البحث تتمثل فيما يلي: وهلذا نستنتج
ام الشهر العيين من مبادئ فعالة ومبا أنه يقوم على أساس السجل العقاري ه نظتضمنا ينظرا مل      

بعملية مسح األراضي وعملية مسح األراضي فإنه جيب على الدولة توفري التكاليف الالزمة للقيام 
ال.  بتخصيص ميزانية هلذا ا

  امللكية العقارية.تطهريإىل دي ألنه يؤ  اضيتكوين اإلطارات البشرية لتختص يف جمال مسح األر      

جيب استقرار املنظومة القانونية حول اختاذ الدفرت العقاري كحجية مطلقة الستقرار امللكية استقرارا 
ا ألنه يوجد منازعات كثرية ترفما ومحايتها من املناز  ع حىت ضد الدفرت العقاري عات القائمة بشأ

ام الشهر العيين ومبا أن القضاء يعتربه ذا حجية ل نظيف ظية ة العقار لكيالذي يعترب أساس استقرار امل
خذ به كحجية مطلقة فقط عند فوات وقت من صدوره.   نسبية يف اإلثبات و

  اهلوامش:
حلياز رمي - ة، دار بغدادي للطباعة  مراحي، دور املسح العقاري يف إثبات امللكية العقارية 

 .101عة، ص بن طوالنشر والتوزيع، اجلزائر، بدو 

اللطيف محدان، أحكام الشهر العقاري، الدار اجلامعية، لبنان، بدون طبعة، ص  عبد حسني -
 .15ص  ،14

  .09رمي مراحي، املرجع السابق، ص  -
  .36 التواب، التسجيل العيين علما وعمال، دار الفكر العريب، مصر، ص معوض عبد -
مذكرة لنيل شهادة  ،جلزائريلتشريع اايف موسوين عبد الرزاق، محاية حق امللكية العقارية   -

 .34، ص 2007/2008املاجستري يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة تلمسان، 

دين اجلزائري، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة حممد حسنني، عقد البيع يف القانون امل -
 .90، ص 1994الرابعة، 
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هادة املاجستري يف شم لنيل حبث مقد ،ئريفردي كرمية، الشهر العقاري يف التشريع اجلزا -
، بدون 2007/2008القانون العقاري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 

 صفحة.

 .ص 43، 38جع السابق، ص موسوين عبد الرزاق، املر  -
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  األحكام القضائية الصادرة ضدها. رفض امتناع اإلدارة عن تنفيذ
  

  بومقواس أمحد  األستاذ                                       ر ادالق مداين عبد األستاذ -
فلو - فلواملركز اجلام                                                   املركز اجلامعي    عي 

  
  

مة:   مق
وأن يبسط سلطته  القضاء،ما وحمكومني ألحكام يقتضي مبدأ املشروعية خضوع اجلميع حكا  

فال ميكن ألحد أن يتنصل من اخلضوع للقانون ولرقابة القضاء بصفة  ولةالديف  جهزةاأل على مجيع
  عامة والقضاء اإلداري بصفة خاصة.

جيب أن تكون حيز التنفيذ بنقلها من السكون  القانوين،إن أحكام القضاء هي صوت النظام   
يئات القضائية اهلام ى أملدعو اع فمن الواقع النظري إىل الواقع العملي وتلك هي أمهية ر إىل احلركة و 

الستصدار األحكام وترتيب النتائج القانونية وإنفاذها ذلك أن أحكام القضاء ليس الغاية منها هو 
  ول من يكون له احلق ومن جانبه.اإلفتاء وتقدمي التوضيحات ح

 الالقانونية و  قيمة للقواعدفال  التنفيذ،ن تكون موضوع إن أحكام القضاء جيب دائما أ  
ا كان من غري املمكن تنفيذها وما جدوى رفع الدعوى القضائية واستصدار إذ ضاءالق حكامأ

  لى أرض الواقع بتنفيذه.األحكام إذا كانت ال حتمي حق احملكوم له وال ترتجم منطوق احلكم ع
دفها حتقيق املصلحة العامة جمموعة من الصالحيات لقد منح القانون لإلدارة يف سبيل استه  

قي أشخاص القانون ا ع تسموزات تيامواال ومن بني هذه الصالحيات أن منحها  اخلاص،لى 
إلجبار احملكوم عليه على  القانون إمكانية تنفيذ األحكام الصادرة لصاحلها دون اللجوء إىل القضاء

 دارةاإل أن التنفيذ اجلربي بواسطتها جترب الفرد على التنفيذ، غريالتنفيذ بل متلك اإلدارة خمتلف وسائل 
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ا صاحبة السيادة والسمو ال يعين أن تسمو على القانون بل جيب أن متتثل له وختضع لرقابة صفهبو 
  القضاء وذلك جتسيدا ملبدأ املشروعية.

إللغاء والذي يؤدي إىل إعدامإن تنفي   القرار الصادر عن  ذ أحكام القضاء اإلداري املتعلقة 
ره،حو مجيع وميية شروعامل يوبعالسلطة اإلدارية واملشوب بعيب من  كثريا ما يصطدم بعدم رغبة   آ

رة هذه النقطة احلس اسة واليت اإلدارة يف تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها وهو ما يدعو إىل إ
 عدالة واملساواة وخضوع اإلدارة للقانون.يتوقف عليها حق احملكوم له وهيبة سلطة القضاء ومبدأ ال

قطتني: صور امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة  نع يفوضو ا املهذ لو ولذلك نتنا
  ضدها.

  صادرة ضدها. مث أسباب وأساليب امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية ال
  حكام القضائية الصادرة ضدها.االمتناع عن لتنفيذ عن تنفيذ األ األول: صوراملبحث 
وإمنا تتعدد  مباشرة،يكون دائما صرحيا برفضها للتنفيذ ال ية قضائذ النفيت إن امتناع اإلدارة عن  

خذها شكل االمتناع فقد تلجا اإلدارة إىل التأخري يف تنفيذ ا ألحكام القضائية طرق وصور اليت 
املطلب الثاين) أما احلالة األخرية أن ترفض (ه غري (مطلب أول)، وقد تقوم بتنفيذ جزء من احلكم دون 

  .الثالث)املطلب ( القضائيكم احل ذيتنف
  يف تنفيذ احلكم القضائي. األول: التأخرياملطلب 

كل أجهزة الدولة على ما يلي "على   xxiاملعدل واملتمم 19696من دستور  163لقد نصت املادة 
  بتنفيذ أحكام القضاء"  الظروف،يع املختصة أن تقوم يف كل وقت ويف كل مكان، ويف مج

يا أن اإلدارة ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة جل ظهرري يدستو ال صنومن خالل هذا ال  
نفيذه وهو ما يف مواجهتها ويف آجال معقولة، وقد يشتمل األمر أو احلكم أو القرار القضائي أجل لت

دارية على أنه"عندما يتطلب األمر أو احلكم من قانون اإلجراءات املدنية واإل978نصت عليه املادة 
ا الختصاصات اجلهات القضائية شخااألأحد زام إل راأو القر  ص املعنوية العامة أو هيئة ختضع منازعا

مر اجلهة القضائية  ختاذ تدابري تنفيذية معينة ،  اإلدارية املطلوب منها ذلك يف نفس احلكم اإلدارية 



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
الدراسات  مجلة 

 األكادیمیة
 

 
97  

 متعددة التخصصاتعلمیة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

لتدابري امل ت اءاإلجر ون اقان نم 981طلوبة مع حتديد آجال التنفيذ" كما نصت املادة القضائي ، 
ملدنية واإلدارية على ما يلي "يف حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ومل حتدد تدابري التنفيذ  ا

لغرامةتقوم اجلهة القضائية املطلوب م  نها ذلك بتحديدها، وجيوز هلا حتديد آجال للتنفيذ واألمر 
  التهديدية" .

رد تبليغها هلا وجيوز ة اائيالقضكام ألحا وعليه فإن اإلدارة ملزمة بتنفيذ       لصادرة ضدها وذلك 
لقضائية للهيئة القضائية حتديد آجال التنفيذ وذلك حلمل اإلدارة على وإجبارها على تنفيذ األحكام ا

  اإلدارية 
خري تنفيذ األحكام ال   قضائية اإلدارية الصادرة ضدها دون أي سبب وقد تلجا اإلدارة إىل 

احملددة وذلك يعد مبثابة رفض ضمين ألحكام القضاء وهذا ليس له ال آلجها لجاوز بت كلقانوين وذ
إلضافة إىل أن التأخري يف ما يربره على اعتبار أن أحكام القضاء ملزمة للجميع حكاما وحمكومني ، 

 ماعند العودة للتنفيذ  ألنه المناص من االمتثال إلحك التنفيذ دون أي سبب قانوين خيلق مشاكل
ثر رجعي غلى حني ما قبل صدور القرار يل لتاو قضاءال جتد الغدارة نفسها أما مراكز قانونية قائمة 

  . ادة األوضاع غلى حاهلااإلداري امللغى حبكم القضاء وهو ما يوجب عليها إع
خر اإلدارة يف     التنفيذ على أنه رفض للتنفيذ جيب توافر شرطان ولكي ميكن احلكم على 
  .ناأساسي

  احملددة من طرف القاضي اإلداري أو تعدي املدة املعقولة.ال آلجوز اجتا *
  * أال تكون هناك أسباب معقولة للتأخري يف التنفيذ.

لعودة إىل اأوال: جتاوز اآلجال احمل ملادتني ددة من طرف القاضي اإلداري أو تعدي املدة املعقولة.
إلداري سلطة حتديد األجل ي اقاضح للد مني قر ئالسالف ذكرمها جند أن املشرع اجلزا 981و978

آلجال احملددة يف احلكم أو  يف تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية ، لذلك جيب على اإلدارة االلتزام 
املدة دون أن تقوم اإلدارة و القرار القضائي وتنفيذه يف املدة احملددة له ، فإذا انقضت هذه احلكم أ
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قضاء حلمل اإلدارة على التنفيذ عن طريق الغرامة ال إىلجوء الل له مو لتنفيذ أمكن ذلك احملك
لتعويض النعقاد مسؤوليتها .   التهديدية ومطالبتها 

ال يقوم فيها القاضي اإلداري بتحديد اجل معني تلتزم اإلدارة  أما يف احلالة الثانية وهي اليت  
فإذا متاطلت اإلدارة  لة،عقو املجال اآل اللخ له بتنفيذ احلكم القضائي فإن الغدارة ملزمة بتنفيذهخال

خرت فيه جاز للمحكوم له اللجوء للقضاء ألجل اختاذ الوسائل القانونية إلجبار  عن التنفيذ و
لتعويض.اإلدارة على ال   تنفيذ مع مطالبتها 

نه ا التنفيذ. التأخري يف تكون هناك أسباب مقبولة ل نيا: أال خري اإلدارة   ع عنتنا مميكن وصف 
ا وإمنا قد تكون هناك ذ يفنفيالت راد  مجيع األحوال وذلك ألن اإلدارة ال تتأخر يف التنفيذ دائما 

ن التأخري يف التنفيذ ليس  التنفيذ،أسباب مقبولة جتعل اإلدارة تتأخر يف  ويف هذه احلالة ميكن القول 
  متاطل الغدارة وال امتناعها عن التنفيذ. بسبب 
خري تنفيذ األحكام كانذا  ما إدير تق ةموتبقي مه   ا يف  ت األسباب اليت حتتج اإلدارة 

قبول كل األعذار  ألنه ال ميكن xxiالقضائية مقبولة أو غري مقبولة خاضعة لرقابة القاضي اإلداري
فيذ وغال انعقدت مسؤولية اإلدارة واعتربت تبعا واألسباب إال إذا كانت جدية حتول فعال دون التن

جياد الوسائل القانونية املتاحة. يذ تنفن العة عتنمم لذلك   مما يستوجب محلها على التنفيذ 
  جزء من احلكم القضائي.   ذالثاين: تنفياملطلب 
          لتأخريألوىل المتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية هي الئن كانت الصورة ا  
ختاذ اإلجراءات الالزمة ارة تاإلد نأل لكوذ امتامهذه الصورة معاكسة  فإن ولتماطل بدأ مباشرة 

غري أننا إذا جيعلها يف الظاهر ممتثلة للحكم القضائي ومنفذة له،  له، ممالتنفيذ احلكم وتبدي امتثاهلا 
بني منطوق احلكم والتنفيذ العملي وذلك الن  نظر إىل واقع التنفيذ العملي جند عدم التطابق الكامل

قصا.  عن اوغا تر  محياأارة اإلد   طريق تنفيذ جزء من احلكم دون الباقي مما جيعل التنفيذ 
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رد أ   ا التزمت جبزء منه وذلك الن والثابت ألن اإلدارة ال ميكن أن تتحلل من تنفيذ احلكم 
عن  تنعةمع منطوق احلكم القضائي وإال اعتربت اإلدارة مم موضوع التنفيذ جيب أن يكون متطابق متاما

  شكل التنفيذ اجلزئي صورتني: خذو فيذ،التن
  التنفيذ الناقص.*

  *التنفيذ املشروط.
تستند إىل  حقوقهم اليتاستيفاء  التنفيذ الناقص: لقد حرص القانون على متكني األشخاص من أوال:

يذ يف ضائي يعين حق احملكوم له يف حتريك سلطة التنفأحكام قضائية وذلك الن وجود احلكم الق
فالتنفيذ هو اإلجناز وحتقيق الشيء وإخراجه من حيز الفكر  xxiيلزم القتضاء حقه مباوم ي تقة لكدوللا

القضائي هو حتويل منطوق احلكم إىل واقع عملي  فالتزام اإلدارة بتنفيذ احلكم،  xxiإىل جمال الواقع
اإلداري ار لقر ور ال صدقب هكان عليية والوسائل املادية اليت تعيد احلال إىل ما  ختاذ اإلجراءات القانون

  امللغى. 
ما جيب التأكيد عليه أن اإلدارة ال تقوم دائما بتنفيذ احلكم القضائي وفق ما جاء يف منطوق    

قصا مبا م أحيا بتنفيذ احلكم ظاهر دون أن تلتزم مبضمونه حبيث يكون تنفيذها احلكم وإمنا تقو 
لتنفيذ وإال األم وهذا ي،قضائال ماحلك ومنطوقيتوافق ورغبتها وليس مبا يتوافق  ر ال حيلها من التزامها 

  عد ذلك امتناعا.
حسب رغبتها وإمنا جيب فالتزام اإلدارة أمام احلكم القضائي الصادر ضدها ليس هو التنفيذ   

ىل هذه الطريقة كبديل للرفض الصريح أو أن يكون التنفيذ صحيحا وكامال ن وقد تلجا اإلدارة إ
  قي مضمون احلكم الذي ال يتوافق مع رغبتها.  من خلص تتذ حىتنفيتخري يف الالتأ

يذ الناقص ال والتنفيذ الناقص يقوم مقام عدم التنفيذ من حيث األثر، فاإلدارة مبوجب التنف  
ا ترف ويف هذه احلالة فإن املشرع أقر  ضمنا،ضه تطبق احلكم القضائي وإمنا فقط جزء منه أما الباقي فإ

   جتعل التنفيذ جربا عن طريق الغرامة التهديدية.اليتية انونالق ائلسلة من الو مج
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لتنفيذ املشروط أن تقبل الغدارة تنفيذ احلكم القضائي الصادر  نيا: التنفيذ املشروط:واملقصود 
ا تنفيذ احلكم على النحو الذي ترغب فيه ضدها ولكنها تشرتط على احملكوم لصاحله شروط تقيد 

واليت تتلخص وقائعها يف أن  Melle Laucoinضية  قويف حلكميف ااء جيس وفق ما ول
Laucoin بفصلها لعدم   يف أن آنسة كانت تعمل يف مؤسسة لرعاية األيتام ، أصدرت اإلدارة قرار

ا املهنية فرفعت طعنا إىل احملكمة اإلدارية أين مت إلغ   اء القرار لعدم استناده إىل أسباب جدية كفاء
ا غلى عملها ، فرفعت طعنا آخر يف قرار الرفض الذي احل فيذت تنرفض ارةدغري أن اإل كم وإعاد

ي فيه ، حيث اقرتحت عليها اإلدارة أن ألغته أيضا أمام احملكمة اإلدارية ملخالفته حجية الشيء املقض
ا إىل وظيفتها بشرط أن تق يف  عن رغبتها دم طلب إىل اإلدارة يف ذات الوقت تعلن فيهتقبل إعاد

ستيداع لظروف شخصية، وهو ما رفضه جملس الدولة النطوائه على انتهاك صارخ اال علىالة اإلح
ا املشروط إعادة املوظفة إىل عملها يعرب عن حلجية حكم اإللغاء ، حيث اعتربت أن اإلدارة بقبوهل

ديدية قدرها عدم التنفيذ الكامل و للحكم ض م  احلكفيذ بتن إذا مل تقمفرنك يوميا  200دها بغرامة 
ذا احلكم تبدأ من أول يوم يف الشهر الثالث وحىت استكمال امالك ا   خالل شهرين من إعال

  .xxiالتنفيذ
لدولة الفرنسي قد اعترب التنفيذ املشروط مبثابة االمتناع عن جملس ا أنوعليه ميكن القول   
  التنفيذ.

  لب الثالث: رفض تنفيذ احلكم القضائي.املط
رة عن تنفيذ األحكام القضائية هي اختاذ موقف سليب يف دااإل تناعالم ضحةاالصورة الو إن   

نفيذ املشروط بل تلجا مباشرة مواجهة احلكم الصادر ضدها دون أن تلجأ إىل التأخري يف التنفيذ أو الت
  لالمتناع. صورة أخطرإىل االمتناع عن التنفيذ الكلي وهي 

ء اإللغاء الصادرة ضدها مينح قضاات قرار كام ألحاة عن تنفيذ إن امتناع اإلدارة بصورة كلي  
و جلعله للمحكوم له احلق يف طلب إلغاء مجيع القرارات اإلدارية اليت تتخذها اإلدارة لعرقلة التنفيذ أ

لتعويض عن األ  مستحيال، ضرار اليت يسببها ضرر كما جيوز له رفع دعوى املسؤولية للمطالبة 
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احتجت اإلدارة بضرورات النظام العام جاز له  فإناع متنأ االخط ىيؤسسها عل عن التنفيذاالمتناع 
ؤولية اإلدارية يف اجلزائر يؤسسها على اإلخالل مببدأ املساواة وفقا ملا استقر عليه القضاء يف املس أن

طالبة مسؤولية اإلدارة وامل –ذا احلل العملي جمموعة من االنتقادات هل xxiوفرنسا. وقد وجه الفقهاء
 الحظات التالية:  امل اللمن خذلك و  -ضلتعوي

عدم حصول املكوم له إال على التعويض جراء دعواه اجلديدة يف حني أن اهلدف من دعواه  -/1
عزل  هوفيه ومثاله عندما يكون القرار املطعون  أثره،عدام القرار اإلداري والتخلص من األصلية هو إ

ن  يفيلوظكز ااملر لى عال هو احملافظة موظف عن وظيفته فإن هدف اإلبط ومن مثة ال ميكن القول 
  التعويض سوف يكون بديال عن الوظيفة. 

يدة كان سيكون يف غىن عنها لو كان يف إن رفع الدعوى الثانية حيمل احملكوم له أعبء جد -/2
  مواجهة اخلواص.

ال -/3  دعوىجوء الل احملكوم له إىل متناع عن تنفيذ أحكام القضاء وإجبارإن السماح لإلدارة 
ا أال وهي سؤ امل ح وجيمد عمل إحدى سلطا ولية عن هذا االمتناع جيعل هيبة الدولة يف مهب الر

  السلطة القضائية. 
له التعويض احملكوم به عن مسؤولية االمتناع تتحمله اخلزينة للشخص املعنوي وليس ممثمبا أن  -/4

احرتام املشروعية خاصة حال  يف اونللتهارة إلداال أمام ممثلي الذي رفض التنفيذ وهو ما يفتح ا
ن عدم تنفيذ األحكام ال يرتتب عنه سوى تعويض مايل تتحمله اخلزينة   .xxiعلمهم 
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  وأساليب االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية.  بالثاين: أسباحث املب
ل او ب حتسباتج وحت البد أن تتمسك ل امتناعها عن تنفيذ األحكام القضائيةإن اإلدارة حا  

ا،من خالهلا إضفاء املشروعية على امتناعها حماولة إقناع احملكوم له  وتتخذ يف سبيل ذلك  بتربيرا
هو ما يدعو إىل تناول امتناع اإلدارة عن التنفيذ (مطلب أول) مث أساليب امتناع و  خمتلفة،أساليب 

ين). (التنفيذ اإلدارة عن    مطلب 
  عن التنفيذ. رة داع اإلمتنا ا بااألول: أسبطلب امل

ا اإلدارة لتربير امتناعها عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها    إن األسباب اليت حتتج 
عية احلقيقة أسباب مانعة من التنفيذ لسبب بسيط هو أن األحكام القضائية متثل املشرو ال تكون يف 

لتايل فإن أي  الدولة،يف  ة سوى عذر واهي غري حقيقي قيقاحليف  يكونال  به اإلدارة سبب حتتجو
   الواقع.وليس مستمدا من 

ملصلحة  -/1 حتقيقها هي املصلحة العامة وهي الغاية اليت تسعى اإلدارة إىل  نالعامة: إاالحتجاج 
 حجة ميكن أن أقربالعامة ولذلك فهي  اهلدف الذي من أجله مت منحها االمتيازات والسلطات

ا يف موا متناعها عن تنفيذها لتعارضها مع املصلحة العامة وهو أمر ضائالقكام األحهة جحتتج  ية 
العامة عن طريق غري مشروع وخمالف ألنه ال جيوز استهداف املصلحة  معقول،غري منطقي وغري 

  .xxiللنظام العام
 حكام القضاء مث إنخضوع مجيع أجهزة الدولة للقانون وأإن املصلحة العامة تقتضي لزاما   

سوى تعبري عن النظام القانوين يف الدولة فال ميكن أن خيطئ القانون والقضاء  يستء للقضاام اأحك
  املصلحة العامة وتصيبها اإلدارة. 

لنظام العام: أدى اتساع مفهوم النظام العام وتغريه من فرتة ألخرى ، -/2    إلضافة  االحتجاج 
ا خاصة غا ارةاإلدأن  إىل xxiغري حمدد املعاملإىل كونه مفهوما غامضا و  لبا ما حتتج به يف تربير تصرفا

  ائية الصادرة ضدها تلك املتعلقة مبخالفة القانون لعل من بينها االمتناع عن تنفيذ األحكام القض
 ري حقيقي ملواجهة أحكام القضاء غري أنه ويف حقيقة األمر فإن النظام العام ال يكون سوى عذر غ
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فاظ على النظام العام من خالل امتناعها عن تنفيذ األحكام احلرة إلدااء اإدع نا جيب التميز بنيوه
الذي قد ينجم عنه ،  xxiام العامخطرية يف األمن والنظ تاضطراوبني إمكانية حدوث  القضائية

ألمن العام أو تعطيل املرفق العام عن أد ع عن التنفيذ اء وظيفته وهنا حيق لإلدارة االمتنا اإلخالل 
لنظام ، xxi ى صاحل الفردعل عام اللصاحلحا يترج أما يف غري هذا فإنه ال جيوز للغدارة االحتجاج 

  لنظام العام وتنفيذ األحكام القضائية .العام يف ظل عدم وجود التعارض بني مقتضيات ا
ت املادية والقانون -/3 لصعو  ةت مادية وقانوني:ميكن أن حتتج اإلدارة بوجود صعويةاالحتجاج 
األحكام القضائية الصادرة ضدها، هذه األسباب واملعوقات قد تكون ومهية  فيذتن مليةوق عتع

ت  ألساس هلا يف الواقع العملي ، وقد تكون أسباب لصعو حقيقية ومنطقية ، فمثال فيما يتعلق 
 تعلقء ما صدور حكم اإللغفيذ احلكم القضائي بل وجتعله مستحيالاملادية اليت متتنع اإلدارة عن تن

ار إداري مينع عقد اجتماع بعد التاريخ احملدد لذلك االجتماع وكذا استحالة تنفيذ احلكم قر  غاءل
لغاء القرار الذي ق ضي بفصل موظف يف الوقت الذي يكون فيه املوظف قد بلغ سن القضائي 

  .اه خارج عن إرادتنفيذ ال يعقد  مسؤولية اإلدارة ألنالتقاعد، وسبب استحالة ال
ا اإلدارة لالمتناع عن تنفيذ األحكام  علقيت فيماأما    ت القانونية اليت قد حتتج  لصعو

بنما  التنفيذ،اب غري حقيقة ختتلقها اإلدارة لتهرب من القضائية الصادرة ضدها واليت قد تكون أسب
ام احلكم وغموضهقد تكون هذه األسباب حقيقي  ةوذلك من حيث صعوب  xxiة وتستند إىل إ

اجلهة  ع إىلالرجو وهنا جيب على اإلدارة  xxiده مما خيلق صعوبة يف كيفية تنفيذهقصو م موفه سريهتف
يان كيفية تنفيذه وذلك عن طريق طلب تفسري احلكم طبقا القضائية اليت أصدرت احلكم لتفسريه وب

  جراءات املدنية واإلدارية.من قانون اإل 965و 885للمواد 
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  ن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها.ة عدار اإل تناعام بالثاين: أساليطلب امل
درة ضدها أسلوبني تتخذ اإلدارة يف سبيل امتناعها عن تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية الصا  

فهو الرفض عن طريق إصدار  مها رفض تنفيذ احلكم عن طريق قرار إداري فردي أما األسلوب الثاين
  اري تنظيمي.قرار إد
اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية  ع: امتنا فرديطريق قرار إداري  عن كمذ احلتنفي ضفر أوال: 

السليب من القرار وهو ما ينتج عنه قرار إداري  الصادرة ضدها يعترب رفض ضمين جراء اختاذها املوقف
ال طالسليب قابل لإلب ويكون هذا القرار ضدها،ائي الصادر سليب مضمونه رفض تنفيذ احلكم القض

  قضائية املختصة ملخالفته للقانون.ال هاتاجل أمام
صدار كما قد تلجأ اإلدارة يف سبيل امتناعها عن تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضدها   

اإلداري اجلديد خمالفا ملا قرار إداري مطابق للقرار امللغى أو مشابه له يف املضمون حبيث يكون القرار 
للجوء إىل القضاء إللغاء القرار اجلديد الذي يشتمل  اق يفاحل م لهحكو محكم اإللغاء  ،وللقضى به 

إلضافة غلى خم الفته حلجية الشيء املقضي فيه ، على نفس العيوب اليت ينطوي عليها القرار امللغى، 
لتايل جيوز إلغائه أمام القضاء اإلداري ما مل ضرورة اضطرت يكن هناك تغري يف مركز الطاعن أو  و

، ويذهب بعض الفقهاء إىل أن جلوء اإلدارة إىل وسائل مقنعة لتحقيق  xxiلقرارا اهذ ختاذىل اة إر اإلدا
ر اليت كانت تستهدف حتقيقها من ا لقرار امللغى يلقي على عاتقها عبء إثبات أن القرار ذات اآل

  .xxiاملصلحة العامةاإلداري اجلديد قد صدر لتحقيق 
لس األعلى إثر فصلها يف قضية السيد ية دار ة اإلغرفللقرار الصادر عن اومن أمثلة ذلك ا  

مارس  26خ (ع ب) ضد وايل والية اجلزائر اليت تتلخص وقائعها يف أن هذا األخري أصدر بتاري
لطابق األرضي للعمارة رقم  1981 جلزائر شارع  10قرار يقضي مبنح احملل الواقع  مولود زادي 

لغائه لعدم املشروعية غرفال أمامالن لبط(ح ب) فطعن فيه  العاصمة للسيد   ة اإلدارية اليت قضت 
ي مبنح احملل السالف أصدر السيد وايل والية اجلزائر قرار جديد يقض 1984 أفريل 16وبتاريخ 

ر استفادته ، فطعن السيد (ع ب) من الذكر لنفس املستفيد الذي سبق وأن أبطلت الغرفة اإلدارية قرا
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لس األعلى اس أس على اريةإلداجديد أمام الغرفة  خمالفته حلجية الشيء املقضي فيه فاستجاب له ا
ىت صدر قرار قضائي فصال يف طعن جاء فيه"م1985ديسمرب  21مبوجب القرار الصادر عنه بتاريخ 

للشيء  ار اإلداري ، اكتسب احلجية املطلقةمن اجل جتاوز السلطة ونطق ببطالن جزئي أو كلي للقر 
إلدارة العامة جتنب اختاذ بعده قرار آخر يتناول نفس األطراف وينصب ى اعل تعنينه ي،فإ املقضي فيه

بطال قرار على نفس احملل ويقوم على نفس األسباب ، إن اإلدا لس األعلى  رة اليت جتاهلت قرار ا
  السبب ونفس احملل رت قرار آخر خيص نفس األطراف ونفس متخذ منها عن جتاوز السلطة ، وأصد

ذكور قد خرجت عن مبدأ حجية الشيء املقضي فيه لألحكام القضائية مما املها تصرفون بتك
  .xxiيستوجب اإلبطال"

ء عن طريق قرار إداري تنظيمي: إن القرار اإلداري الفردي امللغى نيا: رفض تنفيذ أحكام القضا
لتايل تلء قد يكون سببه خمالفة القرار التنمبوجب أحكام القضا يل القرار تعدىل رة إإلداا اجظيمني و

لتايل يزول عيب  حىتالتنظيمي  مث تعود اإلدارة إىل  إلغائه،يتوافق ومضمون القرار اإلداري امللغي و
  .    xxiر القرار امللغى مرة أخرىإصدا

نه رفض لتنفيذالقرار ا يوصف تعديلوقد اشرتط الفقه حىت ميكن أن     إلداري التنظيمي 
أما إذا مل تظهر سوء نية اإلدارة يف  احلكم،تحايل يف تنفيذ ال علىطوي ن يني أر أحكام القضاء اإلدا

بت ومشرع وفق ما يتفق فال مانع من هذا التعديل  اإللغاء،تعطيل تنفيذ حكم  ألنه حق 
  .xxi ومقتضيات الصاحل العام
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    اخلامتة: 
القانون والقضاء  يف ضعفة النقط ارةدإلدارية الصادرة ضد اإلكلة تنفيذ األحكام القضائية اتعد مش

سالة كما تعترب م  ذلك،اإلداري طاملا أن هذا التنفيذ يبقي موقوف على رغبة اإلدارة وحسن نيتها يف 
إىل وصفه امتناع اإلدارة عن التنفيذ عيبا ميس هيبة القضاء ويقضي على مجيع الطموحات الرامية 

  عسف اإلدارة وجورها.ملالذ اآلمن من ت
تضي إخضاع اإلدارة لسلطان القانون وإلغاء مجيع التصرفات الصادرة يق عيةشرو أ املمبد إن  

ام الفعلي لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد اإلدارة إىل  عنها واملخالفة له ، ويعود سبب انعدام اإللز 
لتنفيذ وخرو  ا  هي املكلفة   الةسص القاضي اإلداري وحصر مج نطاق هذه املسالة عن اختصاكو

لتايل ال جيد احملكوم له جراء هذا الوضع إال اللجوء إىل القضاء من جديد إللغاء اإل يف نفيذالت دارة و
اضي بعدم التنفيذ  أو اللجوء إىل دعوى املسؤولية عن عدم التنفيذ ،وكما هو القرار من جديد والق

م له حكو للمقق أن حيكن ول عن التعويض الذي ال مياملسؤولية الرامية إىل احلص بت فإن دعوى
  اهلدف احلقيق من دعواه األصلية .

ط يف جرب األضرار هلذه األسباب تبقي دعوى املسؤولية الرامية إىل طلب التعويض حمصورة فق  
طوق احلكم يف الدعوى يف حني أن من اإلداري،النامجة عن التأخري أو االمتناع يف تنفيذ احلكم 

ب أن ينفذ جربا على اإلدارة وحتت رقابة القاضي ه جيأثر من  وحيدري اة والذي يلغي القرار اإلداألصلي
  قرار اإللغاء. ومن مثة ال ميكن أن يكون التعويض بديال عن تنفيذ  اإلداري،
إلضافة إىل كونه تقصري من   جانب الغدارة يف  إن امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية 
عد تعطيل لغاية السلطة القضائية وإهدار حلجية ا يأيضإنه ور فدستلواجبها املسند إليها بنص االقيام ب

ذ حكمه على اإلدارة وهو ما يعود األحكام القضائية مما يزعزع ثقة األشخاص يف سلطة القضاء ونفا
  سلبا على مبدأ حتقيق العدالة عموما.
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  امش:اهلو   
ن رق  رخ في ا 01-16القان ة  06ل عل2016رس ما 07ل14.ر ج(2016مارس س ر. ) ال س یل ال ع   ب

xxi  -اع اإل ي ، ام ةم سع الل ائ ام الق ف األح عة األولى ، دار الف اإلدارة ال دارة ع ت ها ، ال ادرة ض
ن ،م    .196،ص2009والقان

xxi  -ن ا ل ،قان ف ال ، م ، مأح خل ة ل ة، س   .8ص، 8919عة اإلشعاع الف
xxi  -ة  ز أح ان، س ة ل وت ،م ة ،ب اع م االج ات العل ل و ،مع م   .144،ص196ي ب
xxi  - ف ض م بالل، ال ل ة اإل ل ن اءات ال ن اإلج ع ت ةواإلدارة، م دارة العامة في قان اج ف ل شهادة ال ف ل

ام  ة، جامعاألح ائ ائ ةالق   .48، ص2013-2012ة، س1ال
xxi  -ع عات د م ان ال ادسة، دی عة ال ء األول، ال ازعات اإلدارة، ال اد العامة لل ب، ال ه ة،ش امع  ال

ائ   .390، ص2013، ال
xxi  - جع ب، ال ه د ش ع ه، م   .391-390 صنف
xxi  - ار، م أ ح الع ه أوام م القاضي اإلم ج له ت ل دار لإلدارة وح حل راتهها و م یت ة، ا ال

ة ، ة القاه ة الع ه   .130ص، 2000دار ال
xxi  -  اد،ناص د ل ل ، دار ال ن اإلدار زع، األساسي في القان ف، وال عة  س ة، ال ان   .98 صن، س  بال
xxi  -  ع ع الع ةع ال ن ال دراسة مقارن اإللغاء،ار ح أث ،ج ي،لف او ة في القان ي، فال دار ن  الع

ة، ة  القاه   .545، ص1971س
xxi  -  ال اء اإلدار على أع ة الق ني، وال ي  ا اإلدارة،ع الغ أ  اإللغاء، ءق عارف،م رة، ال ، 1983اإلس
  .349ص
xxi   ام ف األح ، ت اح ي سع ع ال راه، إلدارة، رسالةاح ة  د   .434ص، 1984جامعة القاه
xxi  ل خ ،ل اه اء  ال ،الق ن  اإلدار ة القان اد، م اض،واالق ة  ال   .282، ص 2009س
xxi  جع ساب ، م اح ي ع ال   .411،ح
xxi   اهي، أب ،م  ن ة ی ی ه امة ال ائ الغ ام الق ف األح ار اإلدارة على ت لة إلج امعة الس ة ة، دار ال ی

زعلل  ر ،وال   .150ص، 2001،ةاإلس
xxi   ل فة اإلدارة ملف رق  األعلى،ال ارخ 4330الغ ار ب د21/12/1985، ق ة الع ائ لة الق   .205ص، 03، ال
xxi   ها، سهلي،سل ب ف اع اإلدارة ع ت اجهة ام ة م ف اإللغاء و ادرة  ام اإلدارة ال عة  األح ار الف د األولى،ال

ن  ، ،والقان   .138ص، 2011م
xxi  غ ح م  علي أأح اك في إلغائه، دار الف  ،ال ا واإلمارات ودور ال ن ل م ف ار اإلدار في  الق
  .364ص، 2007ي،الع
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  (احلكم القضائي اإلداري)وسائل تفعيل القّوة التنفيذية للسند التنفيذي 
  

  نعبد الرمحا ثماينالدكتور: ع
  سعيدةجامعة 

  
  مقدمة:

إلجراءات التنفيذ اجلربي جتعلنا  والتلقائيومتنع السري العادي  يت تعوقب السباإّن دراسة األ
أنه  عدمها. ذلكلتنفيذي من عدمه، وبتمتعه بقوته التنفيذية من بوجود السند ا االعرتافأمام حتمية 

        ه نملضمو  االمتثالاملدين على  وإجبارذه، تتمظهر يف تنفيمن املسّلم به أّن قّوة السند التنفيذي 
  مصطلحان ألمر واحد. والفعالية ، إذ أن الوجودوفعاليته وجودهله، مما يطرح السؤال حول  نصياعواال

ا حرص املشرّع اجلزائري كغريه من التشريعات املقارنة على خلق وسائل تساعد على التنفيذ لذ
  السند التنفيذي. ومضمون توىحمل واحلقيقيالفعلي 

لوسائل القانونية اليت نّص عليها املشرّع اجلزائري ة بعض ادراس لىعمن هذا سأعمد  وانطالقا
  التنفيذية للسند التنفيذي من خالل: القّوة وتنشيطتساعد على تفعيل  واليت

  تنفيذي.الاملطلب األّول: الغرامة التهديدية كوسيلة لتفعيل القّوة التنفيذية للسند 
يقتضي تدخال شخصيا من  والذي اللتزامايذ تنف يعد التهديد املايل وسيلة إلجبار املدين على

املتعنت بغرامة مالية يدفعها كل يوم، أو هذه الوسيلة أن حيكم القاضي على املدين  ومقتضى جانبه.
يت فيها  أو بعمل،لقيام  لتزامهأسبوع، أو شهر، أو فرتة زمنية يتأخر فيها عن الوفاء  عن كل مرة 

  .1 عن عمل المتناع التزامهكان إذا   لكوذ، عنه االمتناعاملدين عمال ينبغي 
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ميكن  وهلتطبيقها؟  ونطاقالقانونية؟  وعليه سنتناول مفهوم الغرامة التهديدية؟ وطبيعتها
ميكن  وكيف؟  صفيةهي سلطات القاضي عند عملية الت وماا؟ سرتوقيعها ضد اإلدارة؟ ومىت يبدأ 

   ذي؟يأن تفّعل القّوة التنفيذية للسند التنف
  .هوم الغرامة التهديديةمف ال:أوّ 

الذي دأب على تطبيقه منذ احلكم  القضاء الفرنسي ابتداعإّن نظام الغرامة التهديدية من 
 أنداك املوّجهة له االنتقاداترغم  29/01/1943الذي أصدرته حمكمة النقض الفرنسية يف 

الذي  05/07/1972ريخ بتا 72– 626إىل السند التشريعي، حىت جاء القانون رقم  رهالفتقا
  .2 السند القانوين وأعطاهانّظم هذه الوسيلة 

            ريعات العربية مبا فيها املشرّع اجلزائري خطى القضاء الفرنسيخطت خمتلف التش ولقد
  لتشريعية.قوانينها ا ضمن وأدرجتهمنه الغرامة التهديدية  وأخذت
أحكامها العامة يف املادتني  وبّني مها إذ نظّ  دية،هديتفاملشرّع اجلزائري قد نّص على الغرامة ال 

 واإلداريةمن قانون اإلجراءات املدنية  625،987،952 واملوادمن القانون املدين،  174،175
يها ضمن املواد نّص عل واليت، االجتماعيلقضاء  واملتعّلقةإىل جانب بعض األحكام اخلاصة 

  العمل. الفردية يفنزاعات ة السويتاملتعلق ب 90/04من القانون  34،35،39
لغرامة التهديدية  -   التعريف 

بتبيان األحكام التشريعية املنّظمة هلا   اكتفىع اجلزائري الغرامة التهديدية وإمنا مل يعّرف املشرّ 
ر املرتتبة عن احلكم املخ واجلهةا،  كنظام قانوين، إذ أوضح شروط احلكم تصة بذلك إىل جانب اآل

وع إىل ع اجلزائري عن تعريف الغرامة التهديدية، فإنه يستوجب علينا الرجاملشرّ  سكوت امموأا. 
  الفقه القانوين للبحث عن ذلك.  

ا"مبلغ من النقود حيكم به القاضي على املدين عن كل فرتة زمنية معّينة  فهناك من عّرفها 
            تدخال شخصيا من يقتضي  عيينال ذعينا، حيث يكون التنفي لاللتزامفيها تنفيذ املدين  مال يت

  3 جانبه".
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عينا يف  التزامهلسنهوري فقد عّرفها: " أّن القضاء يلزم املدين بتنفيذ أّما األستاذ عبد الرزاق ا
خر يف التنفيذ كان  ديدية عن كل هذا التأخر، مبلغا معّينا ملزم بدفع غرامة خالل مّدة معّينة، فإذا 

يت عمال خيل أو كل  سبوعل أكعن كل يوم أو   شهر أو أية وحدة زمنية أخرى، أو عن كل مرة 
لتنفيذ العيين أو إىل أن ميتنع عن اإلخالل  لتزامه مت يرجع إىل القضاء  اللتزاموذلك إىل أن يقوم 

ديدية، وجيوز للقاضي أن خيّفض هذه الغرامات أو ن من الغرامات التهفيما تراكم على املدي
  . 4"...اميحوه

على  واحد، وجتمعل، فإّن معظم التعريفات املقدمة للغرامة التهديدية تصب يف قالب وعلى ك
  متييز الغرامة التهديدية جبملة من اخلصائص نذكر منها:  

ديديالغرامة التهديدية ذات طابع حتكمي  -أ    و
  ديدية تقّدر عن كل وحدة زمنية الغرامة الته -ب
   ع مؤّقتطاب ذات الغرامة التهديدية -ج

، منحها املشرّع للدائن، وإجبارديد  وسيلهمن هذا كله أّن الغرامة التهديدية هي  ونستخلص
تدخال يقتضي  التزاملتنفيذ  وإخضاعهعن طريق القضاء للتغّلب على تعنت املدين احملكوم عليه 

  .5 من طرف املدين -إجيابيا سلبيا أو  -شخصيا 

  تهديديةة الرامغالطبيعة القانونية لل -2
و 6عن التعويض،  طابعا خيتلفعطاه إّن املشرّع اجلزائري عندما أدرج نظام الغرامة التهديدية أ

إلجبار املدين  عن العقوبة، إذ جعلها وسيلة غري مباشرة للتنفيذ العيين. وهي تبعا لذلك متثل وسيلة
أحكام القضاء  بعضتنفيذ  ضمانل ةلة وسيمباشر لى التنفيذ العيين، كما تعترب بطريقة غري املتعنت ع

  ية للسند التنفيذي (األحكام القضائية). ذا وسيلة لتفعيل القّوة التنفيذ وهي
  الغرامة التهديدية كوسيلة إلجبار املدين على التنفيذ -أ 
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 يف التزامهطوعا، إالّ أنه قد ميتنع عن تنفيذ  لتزامهابتنفيذ  عليه) (احملكومدين األصل أن يقوم امل
مىت   التزامهين على تنفيذ يجد الدائن نفسه مضطرا للجوء إىل القضاء، إلجبار املدحيان، فاأل بعض

لتعويض مىت  وإالّ ممكنا، كان ذلك    التنفيذ. استحاليقضي للدائن 
 مجيع احلاالت، ففي احلاالت تكون تنفيذ العيين ال ميكن األخذ به يفإّال أّن اللجوء إىل ال

حلرية ميكن اللجوء إىل هذه الوسيلة، ملا يف ذلك من املسا ، الباراعت حمل فيها شخصية املدين س 
  الشخصية للمدين.

ره للضغط على املدين املتعنت ماليا إلجبا وسيلهالدائن  ومنحلذلك تدّخل املشرّع اجلزائري، 
لتنفيذ يف ارة شيق اللجوء إىل فرض الغرامة التهديدية كوسيلة غري مباعن طر  وذلكعلى التنفيذ العيين، 

ب             7.القّوة املادية استعمالفاء بواجبه بغري للتغلب على عناد املدين، ومحله على الو  العيين،
  الغرامة التهديدية كوسيلة لضمان تنفيذ بعض األحكام  -

لغرامة التهديدية تكون  ق.م.ج، فإنّ  174للمادة  واستناداتشريع اجلزائري يف ال احلكم 
لتنفيذ العيين، فهي بطريقة غري مباشرةلزام اكم حل اأصال تبع وسيلة لضمان تنفيذ ذلك  ملدين 
شرة غري مباشرة إلجبار املدين على التنفيذ العيين تساهم بطريقة غري مبا وسيلة فاعتبارهااحلكم، 

ن لدائد اي، ألنه من شروط التنفيذ اجلربي العيين أن يكون بتزاملاللبتنفيذ أحكام القضاء املتضمنة 
ات. فاملشرّع اجلزائري عندما نّص على الغرامة القضائية من أهم هذه السند واألحكاملتنفيذي سند ا

األمر الذي  وهو  التهديدية حاول بطريقة غري مباشرة ضمان تنفيذ بعض أنواع أحكام القضاء 
  ويفوقت كل   يف ةتنفيذ األحكام القضائي احرتامتورية اليت تقضي بوجوب ينسجم مع القاعدة الدس

  .8 مجيع الظروف ويفكل زمان 

وعن فنية ختتلف عن العقوبة،  وسيلةالنهاية إىل أّن الغرامة التهديدية هي يف  وخنلص
ة عن عينا، وهي عبار  التزامهمن أجل محله على تنفيذ  تستخدم للضغط ماليا على املدين 9،التعويض

  التنفيذ. دين عنا املفيه مبلغ مايل حيدده القاضي عن كل فرتة زمنية يتأخر
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  لتهديديةجمال تطبيق الغرامة ا - 3
يستوجب حتديد نوع احلكم الذي تصدر يف أغلب  ونطاقهاإّن حتديد تطبيق الغرامة التهديدية 

الذي ميكن الوصول إىل  االلتزامع بطريقة غري مباشرة يف تنفيذه، مت تبيان نو  وتساهماألحيان تبعا له، 
  ديدية.التهمة لغراة اطتنفيذه العيين بواس

  القضائي.من حيث احلكم  -أ 
 اإللزام وأحكاممقررة،  وأحكامتنقسم األحكام القضائية بصفة عامة إىل أحكام منشئة، 

ا  عتباردية من جمال تطبيق الغرامة التهدي واملنشئةاألحكام املقررة  استبعادفإنه يتعّني  وعليه            أ
ما يشبع ومبجرد وهو ما يعين عدم وجود حاجة إىل له من احلماية القضائية،  احملكوماجة ن حاالنطق 

  . 10التزامهأن يضغط على احملكوم له لتنفيذ 
 االلتزاميكون تنفيذ  وأنمازال ممكنا  االلتزاميذ ويشرتط يف تنفيذ هذا احلكم، أن يكون تنف

  ق.م.ج. 174ه املادة تقتضي بملا قا ب ممكن أو غري مالئم إالّ إذا قام به املدين بنفسه طعينيا غري
على كل ما سبق ذكره أّن أحكام اإللزام دون سواها من األحكام األخرى ميكن أن  ويرتتب

  ق.م.ج. 174التهديدية وهو ما يتأكد من نص املادة تكون حمال للتنفيذ بواسطة الغرامة 
  يدية؟لتهداة مأحكام اإللزام ميكن الوصول إىل تنفيذها بواسطة الغراولكن هل كل 

  االلتزاممن حيث طبيعة  - ب
ق.م.ج، فإنه  174املنّظمة للغرامة التهديدية ال سيما املادة  11لرجوع إىل النصوص القانونية

 يتطلب التدخل مبنح أو إعطاء شيء من نطاق الغرامة التهديدية، ألنه ال االلتزام استبعادال بد من 
 التزامما أمكن تنفيذ لغرامة التهديدية، كلأحكام ابيق تط داستبعاالشخصي لتنفيذه عينا، كما جيب 

لقّوة ا ستعمالو 12 النقدية)، (املبالغعيين دون التدّخل الشخصي للمدين، كالتنفيذ على مال املدين 
  العمومية كالطرد من السكن. 

لتايل ال األّول للتنفيذ بواسطة الغرامة التهديدية،بعمل  االلتزاميكون  و عده ب يتو هو ا
 فإنه البد من أن يتحقق الشرط االلتزاميف هذين النوعني من  وحىتعن العمل،  االمتناععن  لتزاماال



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
الدراسات  مجلة 

 األكادیمیة
 

 
113  

 متعددة التخصصاتعلمیة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

بدون ذلك  للمدين، إذمتوّقفا على التدّخل الشخصي السابق، إذ جيب أن يكون التنفيذ العيين 
  يال. يكون التنفيذ مستح

لغرامة التهديدية    نيا: احلكم 
  لة من املسائل، سنتناوهلا تبعا من خالل:لتهديدية يطرح مجغرامة ال كمحلإّن مرحلة ا

لغرامة التهديدية - 1 حلكم    اجلهة املختصة 
لغرامة التهديدية من املسائل اإلجرائية تتطلب  القضائية املختصةإّن حتديد اجلهة  حلكم 

  .م.إ..إ.جق 980، 625، 509، 305يف املواد اإلجرائية السيما املواد البحث 
وجهات قضاء  13،ملواد يتبّني لنا أّن كل من جهات قضاء املوضوعهذه ا ستقرارو 

لغرامة التهدي14 االستعجال حلكم    دية.خمتصة على حد سواء 
قاضي اإلداري أو : هل خيتص أيضا الملناقشةوالكن السؤال املطروح على بساط البحث  

لغرام حلكم    وية العامة؟األشخاص املعندية ضد تهديال ةجهات القضاء اإلداري 
 16قانون  اإلدارة مبوجبلقد كان املشرّع الفرنسي السّباق لفرض الغرامة التهديدية على 

، للقاضي اإلداري بسلطة توجيه أوامر لإلدارة االعرتافد ذلك أّول خطوة يف ، ويع1980جويلية 
كيد دستورية هذا العمل  حنو يستوجبه أحكام على  يصدر منما  عيلفمن مقتضيات ت واعتبارهمع 

  مبدأ خضوع الدولة للقانون، مبا ال يتعارض مع مبدأ الفصل بني السلطات.
ديدية كآلية ليساير املشرّع اجلزائري ذلك، معرت  فا ألّول مرّة بسلطة القضاء اإلداري بتوجيه غرامات 

 تنعة على التنفيذإلدارة املمواجهة ايف مرة دل القّوة التنفيذية للحكم القضائي اإلداري خاصة الصالتفعي

15.  

املشرّع اجلزائري لنظام الغرامة التهديدية يف القضاء اإلداري له من األمهية  استحداثإّن 
ي من نطاقها ، بنقل عدالة القاضي اإلدار وفّعالر الذي ينبئ مبرحلة جديدة لتحقيق جديد لقد

  .16النظري إىل التطبيق الفعلي
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  التهديدية. لغرامةكم احل شروط - 2
منه إعطاء أكثر فعالّية للحماية القضائية يف بعض احلاالت  وحماولةإن كان املشرّع اجلزائري 

األخرية على أحكام قضائية ال تشبع احلاجة من احلماية القضائية قد منح اليت تسفر فيها هذه 
لغرامة التهديدية للضغط على املدين ما للقاضي العيين، غري أنه لتنفيذ ه على احلمليا لسلطة احلكم 

لتأكد من توّفر بعض الشروط العامة نص عليها يف املواد   واملادةق.م.ج،  174قّيده يف ذلك 
  ق إ ج م إ 987 واملادةج م إ ق إ  625

لغرام استقراءمن  ة التهديدية ينبغي على القاضي التأّكد من توفر هذه املواد يتبّني أنه للحكم 
حلكم اللتزاماليت تتعلق  ضوعيةها املو ط منشرو لبعض ا ، ومنها شرط إجرائي يتعلق بطلب الدائن 

لقضاء اإلداري  لغرامة التهديدية، إىل جانب بعض الشروط اإلضاف             ية اخلاصة 
  71إ.ق.إ.ج.م. 13طبقا للمادة  واملصلحةمن توافر الصفة  العامة لرفع دعوى والشروط، واالجتماعي

  امةلعلشروط اا - أ
لشروط اخلاصة املتعلقة اللتزامالشروط املتعلقة  الذي يراد الوصول إىل تنفيذه  اللتزام: فيما خيص 

  غرامة التهديدية، فإنه يتعّني:بواسطة ال
  ا مع أّن ذلك مازال ممكنا.املدين عن تنفيذه عين امتنع التزامأن يكون هناك  -
عينا ال يعود  االلتزامعينا، أّما إذا كان عدم تنفيذ  االلتزام ن تنفيذدا ععم عامتنأن يكون املدين قد  -

خارجة عن إرادته، فال توقع ضّده الغرامة إىل ممانعة املدين اإلرادية، بل يعود إىل أسباب جديّة 
لتنفيذ خيضع  التزامهإرادة املدين الذي حال دون و مدى جدية السبب اخلارج عن 18التهديدية،

  اضي.الق ديرقلت
  يكون التنفيذ غري ممكن أو غري مالئم إالّ إذا قام به املدين شخصيا. أن -
لغرامة التهديدية جيب أن يكون تنفيذ   عينا يقضي تدّخل املدين شخصيا، وال ميكن  االلتزامللحكم 

 حلالو اهعن املدين يف الوصول إىل التنفيذ كما  االستغناءمكن الوصول إليه دون ذلك، أّما إذا أ
فيه يكون عينا إّال أنه ميكن أن يتم  االلتزام وتنفيذمبلغا من النقود أو إلزام  االلتزامون حمل يكعندما 
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لغرامة  وذلكخصيا تدّخل املدين ش دون بواسطة احلجز على أمواله فال ميكن مشل هذا احلكم 
  التهديدية.

ين كاحلاالت اليت مت فيها صي للمدالشخل خّ عينا دون أن يتطلب ذلك التد االلتزاملما أمكن تنفيذ فك
ل غرامة التنفيذ بقّوة القانون أو بواسطة السلطة العامة أو عن طريق احلجز، فإنه ال ميكن احلكم 

   .19املرجوة الغايةو املصلحة  النتفاءالتهديدية للوصول للتنفيذ 
لغرامة التهديدية فضال عنالشرط اإلجرائ ني، فإنه جيب قالساب رطنيالش ي: أن يطلب الدائن احلكم 

لغرامة التهديدية،  لث جلواز احلكم  ا تكريسا للمبدأ  وهوتوافر شرط  أن يتقدم الدائن بطلب احلكم 
ّن "ا   لقاضي ال حيكم مبا مل يطلب منه".اإلجرائي القائل 

لغرامة التهديدية الشروط اإلضافية اخلاصة ل -ب   لحكم 
لغرامة التهديدية أمام القضاء  وطالشر  جانبىل إأمام القضاء اإلداري:  - 1 السابقة للحكم 

ا أمام القضاء اإلداري يتطلب التأّكد من الش   روط اإلضافية التالية:العادي، فإّن احلكم 
ائيا -   أن يكون احلكم 

احلكم اإلداري حمل طلب التنفيذ عن طريق ق إ ج م إ أن يكون  987املادة  اشرتطت 
لطرق العادية للطعن وهي املعارضة  ائما ة حكيديدالغرامة الته             يا غري قابل للطعن فيه 
  .20 واالستئناف

  شرط امليعاد  -
لرجوعد اإلدارية يف املوا ق.إ.ج.م.إ فقد أوجبت تقدمي الطلب املتعلق بتوقيع  987للمادة  و

ريخ ال03ثالثة ( انقضاءة التهديدية بعد الغرام حكم وهي املهلة اليت مسي للر غ البليت) أشهر من 
ا معقولة تسمح لإلدارة  ما يعين  وهو االختياريما يلزم للتنفيذ  ختاذقّدرها املشرّع اجلزائري أ

ديدية يف تدابري تنفيذية حتت طائلة غرا ختاذأن يتضمن نفس احلكم إلزاما لإلدارة  استحالة مة 
  .21نفس املنطوق
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يف  واملتمثل، االجتماعيد شرط إضايف يف جمال القضاء إىل وجو شري : نياالجتماعيف القضاء  -2
لغرامة الت اكتسابوجوب    .22 هديديةاحلكم للصيغة التنفيذية لشمله 

لتنفيذ الفوري مقدم طبقا ألحكام املادة   فيما كوذلق.إ.ج.م.إ  508غري أنه عندما يتعلق 
  يلي
  اف،ألطر د احعن تنفيذ املصاحلة من قبل أ االمتناع - 1
            العمال طرفا  ممثلواجلماعي للعمل، يكون  لالتفاقعن التنفيذ الكلي أو اجلزئي  االمتناع - 2

  أو أكثر من أصحاب العمل. وواحدا
ممن نفس  509فإنه طبقا للمادة  لتنفيذ الفوري  االجتماعيرئيس القسم  رالقانون، 
 األمر قابل للتنفيذ بقّوة وهذاتشريع العمل، ص عليه ا ينمل اديدية تطبيقلألمر حتت طائلة غرامة 

  طرق الطعن. استعمالالقانون رغم 
لغرامة سلطة القاضي عند احل - 3   التهديدية.كم 

لغرامة التهديدية يتمتع   وهو مىت حتقق القاضي من توافر الشروط السابقة جاز له احلكم 
من  واهلدفديدية عة الغرامة التهإىل طبياجع ك ر لوذيف هذا اجلانب،  بسلطة واسعةكمبدأ عام 

سلطة القاضي الواسعة يف عدم  وتظهرتوقيعها، وهو الضغط على املدين حلمله على التنفيذ العيين. 
ؤدي إىل القضاء على تقيده يف حتديد قيمتها إّال بتقديره الشخصي ملدى الوصول إىل املبلغ الذي ي

  . عيينليذ اعلى التنف دين، وحثهاملتعنت 
ة سل -أ  ی ه امة ال ان الغ ء س ی ب هاة القاضي في ت    ونهای

ن الغرامة التهديدية، يوجد نص قانوين يف ق.إ.ج.م.إ أو يفال   القانون املدين يبّني حلظة سر
  وال اللحظة اليت تتوقف عندها لتتحّول إىل تعويض.

لّرجوع إىل طبيعة الغرامة التهديدية  وسيلة غري  عتبارهاوا، كم احل من واهلدفلكن 
لضغط ماليا على احملكوم عليه حل  االلتزاممله على تنفيذ مباشرة للوصول إىل التنفيذ العيين، وذلك 

ا تبدأ مع بداية التنفيذ،    نه.املدين ع وامتناعاملقضي على عاتقه، فإّن حلظة بدء سر



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
الدراسات  مجلة 

 األكادیمیة
 

 
117  

 متعددة التخصصاتعلمیة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

القضائية ال  واألحكامد تنفيذي، دائن سنى اللد رإذا توفّ  أّن التنفيذ ال ميكن أن يبدأ إالّ  ومبا
األوامر  وأ ائيا ابتدائيا تصدر اليت التنفيذية، كاألحكامتعترب كذلك إّال إذا حازت القّوة 

لتايلمبجرد صدورها حتوز هذه القّوة،  واليت، االستعجالية ريخ  كابتداءاميكن تنفيذها  و من 
ن من هذا التاريخهديدية الت امةر لك فإّن الغلذ وتبعاصدورها، فإنه    .23تبدأ يف السر

ن ا اية سر لغرامة التهديدية لتتحّول إىل تعويض، أّما فيما يتعلق بسلطة القاضي يف حتديد 
قانوين أيضا مينحه فإنه وكما سبقت اإلشارة إليه فإنه ال يوجد نص قانوين يقرها، وال يوجد نص 

رخي ن اصراحة من أن حيدد    ة. لتهديديمة اغرالا لسر
اية الضغط املايل حلمل املدين على تنفيذ  رخيا حيدد  عينا فقد  التزامهومادام املشرّع مل يضع 

ا مرتبطة   ا مسألة واقع، وختتلف من قضية ألخرى كو ترك حتديده للسلطة التقديرية للقاضي، أل
لك يقع على القاضي اآلمر تقدير ذبات إث ئليه فإّن عباملطلوب من املدين القيام به، وع اللتزامابنوع 

ن الغرامة  انتهاءريخ لغرامة التهديدية .وإن كان ال يوجد ما جيرب القاضي علي حتديد  سر
لفائدة املرجوة م ن نظام الغرامة التهديدية، فإنه ال يوجد ما مينعه من ذلك، بل أّن حتديده سيعود 

  اء.سو  دملدين على حالتهديدية على الدائن و ا
  .ة القاضي يف حتديد مقدار الغرامة التهديديةسلط -ب 

قدار الغرامة التهديدية، حبيث ال توجد عناصر يف حتديد م والكاملةللقاضي السلطة املطلقة 
ة مثلما هو عليه احلال عند احلكم عليها يف حساب مقدار الغرامة التهديدي االعتمادحمّددة يتعّني عليه 

  يض.لتعو 
ملبلغ الذي  استناداال يتحدد  تهديديةة الرامغفمبلغ ال على الضرر، فللمحكمة أن تقضي 

بل حىت وإن رأى القاضي أّن املبلغ الذي  اللتزامهالتنفيذ العيين  علىترى أنه جدير حبمل املدين 
دةدين، جاز رفعه حتدده كنصاب للتهديد املايل مل يؤثر يف امل  نّ الدائن، ألطلب فيه بناءا على  والز

لغر احلك حلجّيةم    . 24امة التهديدية ال يتمتع 
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  .لثا: مرحلة تصفية الغرامة التهديدية
ا، إّن تصف من خالهلا ينكشف املوقف النهائي  واليتية الغرامة التهديدية هي مرحلة الحقة للحكم 

ن حيدث التهديد  صر على أن يأو  التزامهىل تنفيذ إ ويعمداملايل أثره فيقلع عن عناده للمدين، 
 استبقاءدوى من كلتا احلالتني فإنه مل تعد هناك ج  ويف، االلتزامبتنفيذ  ميقو  أالموقفه ويصمم على 

  الغرامة التهديدية مما يفرض تصفيتها من قبل القاضي مراعيا يف ذلك موقف املدين.
  ندها من خالل:تهديدية مسائل هامة ميكن الوقوف عوتشري تصفية الغرامة ال

  تصفية الغرامة التهديدية ختصة بة املجلها -أ 
 25اإلستعجال وقاضي كّال من قاضي املوضوعأصبح   اجلديد واإلداريةبصدور قانون اإلجراءات املدنية 

للقاضي  ختصاصاالخمتصني يف الغرامة التهديدية الصادرة عن القضاء العادي كما منح املشرّع ذات 
  .26اإلدارية ات القضائيةاجلها رت أم لغرامة التهديدية اليتاإلداري لتصفية ا

  طبيعة املال املصفى -ب
لغرامة التهديد ديدية للتغلب احلكم الصادر  لتعويض، بل جمرد وسيلة  ية ال يعترب حكما 

  االلتزام.على مماطلة املدين ومحله على تنفيذ 
لغرامة التهديدية، ألجيوز تنفيذ ا وال ائيا  اختاذ على ديننه حكم مؤقت علته محل املحلكم  موقفا 

  .االلتزاممن تنفيذ 
ا بطلب من الدائن  التهديدية احملكومتصفية الغرامة املرحلة مل يعد بّدا من  ههات وبعدغري أنه 

إذ تصفية الغرامة التهديدية، الذي يلجأ جمددا إىل اجلهة القضائية املصدرة للغرامة التهديدية من أجل 
  طيع الدائن مبوجبه أن ينفذ على أموال املدين. ئي، يستا يضعو تتحّول ال حمالة إىل ت

لتعويض عن التأخري يف  الغرامة، ويلزمهفإّن للقاضي أن يعفيه من  اللتزامفإذا أوىف املدين 
        فاء ض الضرر الناتج عن عدم الو مل يوف فإنه يلزم بتعوي الدائن، وإذاالتنفيذ بناءا على طلب 

  .27الشأن يف هذا يريةقدت سلطة وللقاضي
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إلغائها  التهديدية أوالغرامة وجتدر املالحظة أنه جيوز للجهة القضائية اإلدارية بتخفيض مبلغ 
جزء منها إىل طالب التنفيذ يف حالة جتاوزها الضرر، على أن  ودفعأو تقرير عدم  28عند الضرورة،

  .29لعموميةبدفعها إىل اخلزينة ا مر

  اإلدارة.مر يف مواجهة سلطة األب افرت عاالاملطلب الثاين: 
حكام بطالن القرارات اإلدارية ومتثل اجلانب أهم األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارة هي أ

  أحكامه اخلاصة يف كيفية التنفيذ.نوع  ولكلاألكرب، مث أحكام اإلدانة املالية، 
ت ء الكاملقضاا عنثري كغريها من األحكام الصادرة اإلدانة املالية ال ت وأحكام ل أية صعو

خري اإلدارة يف التنفيذ، ذلك يرجع  ةالتنفيذ. وعلأو إصرارها على عدم  يف تنفيذها، إّال ما يبدو من 
لتايل أساسا أّن املشرّع اجلزائري وضع حال موضوعيا حلالة األحكام القاضية بدفع مبالغ مالية،  و

، املؤرخ 02/91ية مبوجب القانون رقم ات إدار عقيدت ونحقوقهم بسهولة ود ءاستيفااد من مّكن األفر 
  .30خلاصة املطبقة على بعض أحكام القضاءللقواعد ا واحملدد 08/01/1991يف 

إنّه )، وعلى خالف أحكام اإلدانة املالية ف(إلغائهاأّما تنفيذ أحكام بطالن القرارات اإلدارية 
بتة يومن وإىلمازال  يف ذلك هو  والسببعنها. روج جيوز اخلال  يةيلوتفصا هذا يفتقد إىل قواعد 

                   يل معه وضع قواعد حتدد كيفية التنفيذ بصورة قطعيةتعدد هذه القرارات، األمر الذي يستح
   .31   وحامسة

للقرار  اإلدارية املصدرة) ينعقد إىل اجلهة (اإللغاءبتنفيذ حكم البطالن  االختصاصوالزال 
             يذيث ال ميلك القاضي اإلداري أن حيل حمل اإلدارة يف عملية التنفنه، حببطال ومكامللغي أو احمل

اإلدارة عن إصدار قرار أو أصدرت قرارا على حنو خمالف فليس للقاضي  امتنعتذلك إذا  وعلى
  .32عن اإلدارة ار، أو يعّدل فيه بدالأن يصدر هذا القر  اإلداري

لبطالن تنفيذ  ل يفحمي وحظر حلول القاضي اإلدار  ) ال جيب أن خيتلط (اإللغاءاحلكم 
مر اإلدارة بسلطات القاضي ا أو  تدبري تنفيذي يتطلب تنفيذ احلكم   أو القرار ختاذإلداري يف أن 

  سلطة التقدير تبقى يف يد اإلدارة.الة حلوال طاملا أّن األمر الصادر عنه، إذ ال تعد األوامر يف هذه احل
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  صالحية القاضي يف تضمني حكمه طريقة تنفيذه. وبنيط بينه اخللب جيكما ال 
ة األوا -  ف   م ال

إّن إشكالية تنفيذ األحكام الصادرة ضد اإلدارة كانت إىل وقت قريب وقبل تعديل 
ا  لق.إ.ج.م.إ تشكل أكثر عبء على أصحا غاء أو إبطال القرارات غري خاصة تلك املتعلقة 

 اإلدارة يف مواجهة القاضي استقاللذلك كان راجع إىل  وسبب 33دارةاإل عنة املشروعة الصادر 
اإلداري من جهة، وعدم قدرة هذا األخري توجيه أوامر هلا. إضافة إىل احلماية املخصصة لألموال 

طرق التنفيذ اجلربي  استعمالم إمكانية ا شكل عائق حقيقي أماإمكانية احلجز، عليها مم وعدمالعامة 
  السلطة العامة.  امتيازاتمن  امتيازوهو ما كان يشكل  لتنفيذ،لى اع هاإلكراه

ذ كان من غري املمكن للقاضي اإلداري يف جمال التنفيذ أن يوجه أمرا لإلدارة بوجوب التنفيذ إ
ا يف إعمال مبدأ حظر توجيه من احلجج اليت كان ي ولعلعلى حنو معّني، أو يف مّدة حمّددة،  عتد 

سلطات احلظر واحد من تطبيقات مبدأ الفصل بني ال اعتبارداري، اضي اإلالق منة أوامر لإلدار 
  . واإلداريةالقضائية 

ال حجة واهية  ولعلّ  للمبدأ يف غري  وإقحامالتذرّع مببدأ الفصل بني السلطات يف هذا ا
اضي الق لبس وأنّ لإلدارة. نون ما مينع القاضي من توجيه أوامر جند يف الفقه أو القا حمله، إذ ال

 احلقيقة إهدارل تنفيذ أحكام أصدرها هو يف داري لصالحيات توجيه أوامر تنفيذية لإلدارة يف جمااإل
مساس أحكامه من جهة فهو إذن  احرتاممن أن يكون له دور فّعال يف ضمان  وتقليلهليبة القاضي 
  م.ال للحكلفعّ ا يذحق التقاضي، وتعد على حق التنف وكفالةأمام القضاء مببدأ املساواة، 
أّن كفالة حق الدفاع إمنا  واعتبار، واحلقوقيونيون من هذا، وأمام تغّري نظرة القانون اوانطالق

             صومةسري اخل حق حسنإىل القضاء،  االلتجاءينظر إليها من خالل ثالثة عناصر هي: حق 
لضمان سرعة التنفيذ  ه أوامرتوجيب ضييف التنفيذ الفّعال الذي يعترب من مقتضيات تدّخل القا واحلق
ر احلكم جاء ق.إ.ج.م.إ اجلديد ليساير هذا التوّجه مهمة اإلدارة يف وسري سلطات  ومينح حتقيق أ
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ديدية لضمان تنفيذ مبا فيها احلكم بغراماواسعة للقاضي اإلداري يف توجيه أوامر تنفيذية لإلدارة  ت 
  األحكام القضائية الصادرة عنه.

  دابري تنفيذ معّينةت ختاذمر ألا أّوال:
ملشرّع الفرنسي إىل سارع املشرّع اجلزائ للقضاء اإلداري بسلطة توجيه  االعرتافري، أسوة 

 االعرتافا الصادرة عنه. وجاء هذ والقرارات واألوامرأوامر إىل اإلدارة، بقصد تنفيذ األحكام 
قضاء لتوجيه مثل هذه األوامر انية الإمك دمع التشريعي ليطوي حقبة طويلة من الزمن هيمن فيها مبدأ

  ارة. إىل اإلد
وهكذا أصبح مبقدور القضاء اإلداري إذا قّدر أّن تنفيذ احلكم الصادر عنه يستلزم صدور قرار 

دارة مرفق عام معّني من شخص معنوي عام، أو خاص م أن يوّجه أمرا بناءا على طلب كّلف 
كم يستلزم قّدر أّن تنفيذ احل وإذااحلكم. نفيذ ن أجل تره مداإصالقرار الواجب  ختاذصاحب الشأن 

بتحقيق جديد من أجل إصدار قرار آخر، فإّن له أن يوّجه إليه بناءا  االعتباريقيام هذا الشخص 
  قرار من جديد.  وإصدارالّالزم  جراء التحقيقعلى طلب صاحب الشأن، أمر 

  أنواع األوامر التنفيذية  -أ 
احلكم القضائي اإلداري من أجل ضمان تنفيذ  اختاذهااإلداري للقاضي كن مي يتاألوامر ال

  نوعني:ميكن تقسيمها إىل 
  ) 978،979( 34أوامر يف املرحلة السابقة على التنفيذ، أي يف احلكم األصلي -1

جهة إدارية أو شخص  التزامقة على صدور احلكم، إذ أثبت له عدم أوامر يف املرحلة الح - 2
  .35)979(م بتنفيذ حكم قضائي سبق النطق به مرفق عايري تسب مكّلف

ا إىل نوعني:    كما ميكن تقسيم األوامر اليت يوجهها القاضي من حيث مضمو
املوظف (العامل)  سلطة املقّيدة، كإرجاعقرار مبضمون حمّدد يف حاالت ال ختاذأوامر  - 1

طلوب مادامت مجيع الشروط خيص املالرت ح من وعزله، أقرار  وإلغاءإىل منصب وظيفته بعد إبطال 
  لبها القانون متوافرة.اليت يتط
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عادة فحص طلب املدعي  - 2           قرار جديد، وذلك يف حاالت السلطة التقديرية  وإصدارأوامر 
إذ ال مينع حكم اإللغاء من إعادة إصدار ذات القرار  واإلجراءات غاء القرار لعيب الشكلإل وحاالت
  ا.مصّحح

  ار أمر إىل اإلدارة روط إصدش – ب
  تقدمي طلب من صاحب الشأن:ضرورة  - 1

يشرتط ق.إ.ج.م.إ، إلمكانية توجيه أوامر لإلدارة ضرورة تقدمي طلب صريح من صاحب الشأن إىل 
احملكمة اإلدارية وسواء أكان ذلك يف  الدولة أوإّما جملس  وهيالدعوى، اليت تنظر  اجلهة القضائية

  االستعجاليةموضوع احلق أو يف الدعاوى  هلا يف ينظر ليتالقضا ا
 الستخداماإلدارة تدبريا معّينا، حيث ال حمل  اختاذأن يتطلب تنفيذ احلكم أو األمر أو القرار  - 2

تدبري معّني، وقد  اختاذالقرار ال يتطلب من اإلدارة  فيذ األمر أو احلكم أوسلطة األمر إذا كان تن
يف إصدار قرار جديد وقد يتمثل يف  "معّينا" وقد يتمثل تإجراءارة اإلدا ذاختا يف يتمثل هذا التدبري

  إعادة فحص طلب صاحب الشأن وإصدار قرار جديد يف أجل حمّدد. 
يوّجه القاضي اإلداري أمرا إىل جهة اإلدارة  مر أو القرار، حبيث اللزوم األمر لتنفيذ احلكم أو األ - 3

قرار آخر  وإصدار عادة فحص طلب صاحب الشأنأو احلكم، فيذ تنه صدار القرار الذي يتطلب
  .36إالّ إذا كان الزما لتنفيذ احلكم

دارة يعترب مسألة قّدر أّن توجيه األمر إىل جهة اإل داري إذااإلعلى ذلك أّن القاضي  وينبين
هو  كما  ضيقاية من أجل تنفيذ احلكم، فينبغي عليه إصدار هذا األمر. ومن مث فإّن سلطة الحتم
  .37 ة مقّيدةح من النصوص التشريعية سلطواض

كما جيوز له أن يقرن 38، للقاضي اإلداري أن مينح أجال لإلدارة احملكوم ضدها للتنفيذ وجيوز
لغرامة التهد   يدية.هذا األمر 

مر وإذا فصلت احملك ة ذيفيالتدابري التن ختاذمة اإلدارية أو جملس الّدولة يف نزاع معّني، ومل 
ضائي، بسبب عدم طلبها من طرف احملكوم له يف اخلصومة م أو القرار أو األمر القلك احلكلذ
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 هذه احلالة تلتزم ويفن يطلبها مبوجب دعوى جديدة السابقة، فإنه حيق هلذا األخري أن يتدارك األمر 
ن تصدر قرار إدار جديدا يف أجل معّني يعد سندا ل ذلك ، مع جعيذنفت اجلهة القضائية اإلدارية 

  .39االقتضاءديدية عند حتت طائلة غرامة 

ق إ ج م إ ألّن  979هذه احلالة ختتلف عن احلالة األوىل املنصوص عليها مبوجب املادة 
ا مينح للمحكوم له وضعية قانونية يف مواجهتها وليس رة أن تصدر قرارا جديداألمر يتطلب من اإلدا

  .04 ملعن ع امتناععمال ماد أو 

  الضرورية للتنفيذالتدابري  ختاذألمر نيا: ا
من القسم  921/8و 921/1ق إ ج م إ املقتبستان من املادتني  988و 987حدّدت املادة 

التدابري الضرورية  ختاذ طلب من أجل األمر ري الفرنسي، شروط تقدميالتنظيمي لقانون القضاء اإلدا
             درة عن احملاكم اإلداريةالنهائية الصا راتوالقرا ائيةنهاللضمان تنفيذ األحكام  وذلكللتنفيذ 
 واملتعلقة 979و    978على خالف احلاالت املنصوص عليها يف املواد  وهذاالدولة.  وجملس

  .41غري النهائية واألوامرن تنفيذ األحكام لتدابري املطلوبة لضما
بيل املثال ال دارية على سكمة اإلحملا ا عنعلى األحكام الصادرة  987ركزت املادة  ولق 
  احلصر. 

لتدابري التنفيذية  -    شروط النطق 
  يتعلق األمر بشروط ثالثة هي:

ائيا - 1    أن يكون احلكم املطلوب تنفيذه 
ائيا، مبعىن أنه غري قابل للطعن فيه بطرق جيب أن يكون احلكم ا لصادر عن احملكمة اإلدارية 

بعد أن يقوم احملكوم له بتبليغ احلكم إىل اإلدارة احملكوم  وهذا) نافاالستئ - ضةار ع(املالطعن العادية 
  أجال الطعن. وتنقضياحلكم ال تطعن يف  واليتضدها، 

  ارة تنفيذ احلكمأن ترفض اإلد - 2
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لنسبة لألحكام  وكذاأحكام احملاكمة اإلدارية احلضورية ذات طابع تنفيذي،  تعترب الشأن 
و على ذلك جيب أن ترفض اإلدارة 42 يف منطوق احلكم. واملتضمنل ملعجّ لنفاذ اة ولشمالغيابية امل

لوفاء من طرفت إلزامها وآجال الطعن و بعد  انقضاءتنفيذ احلكم املبّلغ هلا بعد  احملضر  كليفها 
  القضائي و حترير حمضر عدم التنفيذ 

ريخ التبلي ابتداءاأن تنقضي أجل ثالثة أشهر  - 3   للحكم  رمسيالغ من 
التهديدية أن تنقضي مّدة ثالثة  والغرامةب جلواز تقدمي طلب التدابري التنفيذية الضرورية جي

ا من يوم التبليغ الرمس حلكم النهائي عل لإلدارة احملكومي أشهر يبدأ سر ريخ  وليسيها  من 
لوفاء  أجل أي مباشرة  ا دونبشأ لبلطاليت جيوز تقدمي ا االستعجاليةاألوامر  ستثناءالتكليف 

  بعد حترير حمضر عدم التنفيذ من قبل احملضر القضائي. 
 الختاذأجال للمحكوم عليه كانت احملكمة اإلدارية قد حّددت يف حكمها حمل التنفيذ   وإذا

  .قضاءااألجل احملّدد  انقضاءتدابري تنفيذ معّينة، فإنه ال جيوز تقدمي الطلب إالّ بعد 
 ومتع تظّلم أمام اإلدارة يطالب فيها تنفيذ احلكم الصادر ضدها رفنفيذ الت لبطاوإذا سبق ل

رف صدور قرار الرفض من ط رفض الطلب من قبلها، فإّن ميعاد ثالثة أشهر ال يبدأ إّال من يوم
ريخ التبليغ الّرمسي للحكم حمل التنفيذ. وليساإلدارة    من 

ّن املشرّع اجلزائري مل حيد ويالحظ للرد على التظّلم كما    مل يوضح احلالة دارة إللة لمهد هنا 
جيب الرجوع  وعليه املّدة املقّررة لذلك. والاليت يعترب فيها سكوت اإلدارة مبثابة رفض ضمين للتظّلم، 

  ق.إ.ج.م.إ.  830 القواعد العامة املذكورة يف نص املادة إىل
حة برفضها التظّلم ارة صراداإلت ردلذلك نكون أمام قرار صريح برفض التظّلم إذا  وتبعا

لتظّلم.    خالل مّدة شهرين تبدأ من يوم تبليغها 
لتظّلم انقضتأّما إذا  ذلك  الرد، فإنّ اإلدارة عن  وسكتت مّدة الشهرين من يوم تبليغها 

ن أجل ثالثة األشهر.  السكوت يعترب مبثابة قرار ضمين برفضها التظّلم، ومن هته اللحظة يبدأ سر
هذا املقام أنه يف حالة الطعن على حكم احملكمة اإلدارية، فإّن جملس الدولة هو ارة يف شاإلر دوجت
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انفيذية املختص بتحديد ما يتطلبه احلكم من تدابري ت  ويبقىديدية، بغرامة  االقتضاءعند  وإقرا
ييده حلكم احملكمة اإلدارية االختصاصلس الدولة هذا    .43حىت يف حالة 

ما يتطلبه القرار الصادر عنه  الختاذإىل اإلدارة  توجيه أوامريضا بسلطة لدولة أس الجمص وخيت
  لذلك. اليت يشرتطها القانون من تدابري تنفيذية الحقة مع مراعاة نفس اآلجال

  املطلب الثالث: تقرير املسؤولية اجلزائية كآلية لتفعيل القّوة التنفيذية للسند التنفيذي
ّ كان نوعها، واجب يقع على عاتق السلطة كام القاألحذ فيإذا قلنا أّن تن  التنفيذية،ضائية أ

لقضائية الصادرة ضدها ا والقراراتاألحكام  ، فإّن مسؤوليتها يف تنفيذوالقانونوفقا ألحكام الدستور 
تمع مبا يؤدي إىل يعد خمالفةعن القيام بذلك؛ فذلك  امتنعت وإذاأّشد، تكون   صارخة لقوانني ا

من جهة، وجتاهل ألصل من األصول القانونية " حجّية الشيء  وسياستهالقانون  لثقة يفان اقدف
  .استقرارهااملقضي به" ما يفقد احلقوق 
وتكريسا منه لدولة  44،اإلدارة لتنفيذ األحكام و القرارات القضائية التزاموشعورا خبطورة عدم 

اجلزائي على عملية التنفيذ، كوسيلة القضاء ابة رقط بساحلّق و القانون، عمد املشرّع اجلزائري إىل 
القضائية اإلدارية  جديدة للحفاظ على حّجة األحكام، وتفعيل القّوة التنفيذية لألحكام و القرارات

در  عتبارها تمع و خترق أهم  استقرارسندات تنفيذية، واضعا بذلك حدا لتلك السلوكيات اليت  ا
ت اجلزائري. ل قانونتعديب وجمبمبادئ القانون، و ذلك  ملسؤولية  45العقو حبيث أقّر صراحة 

  جلزائري. الّشعب ا سمالصادرة املمتنع عمدا عن تنفيذ األحكام القضائية 46 اجلزائية للموّظف
لتايل من قبل املوّظف العام جرمية  47القضائية مبختلف صورها والقراراتأصبح عدم تنفيذ األحكام  و
  .48انونالق يفا عليهيعاقب 

خذ على إعمال املسؤولية اجلنائية للموّظف املمتنع عن تنفيذ األحكام القضائية  غري أنه 
ا سلوك املوّظف ذية هو حتديد املّدة اسندات تنفي عتبارها .                  49 عن التنفيذ امتناعاليت يعّد 

  50.لعامالقصد اجلنائي من جانب املوّظف ا وإثبات
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  .بع: املسؤولية املالية للموظف كآلية لتفعيل القّوة التنفيذية للسند التنفيذيلب الرااملط
ال ألحكام القاضي اإلداري املوّجهة جتسيد ضمان تنفيذ فعّ  تبعا ملنحي املشرّع الفرنسي يف

ملوظف املسؤول ع1980جويلية  16لإلدارة، فقد أوجد يف قانون   يذنفالتن ، ضمانة أخرى تتعلق 
متناعهها إحالة املوظف املمتنع إىل احملكمة التأديبية مفاد يتوال لدفع يف  املالية،  عن إصدار األمر 

لغرامة  امتناعه إىلدة أو مىت أدى املّدة احملدّ  االتهديدية. صدور حكم  مالية تصل كأحد  وعقو
   .51خالفةأقصى إىل ما يعادل راتب املوّظف املمتنع وقت وقوع امل

ذا النظام إّال يف نطاق ضيق جداخذ املش ومل منه لنظام  وتدعيماحبيث أنه  52،رّع اجلزائري 
جلس احملاسبة مبدأ املسؤولية املالية للموّظف الذي يتسبب ّرس القانون املتعلق مبالغرامة التهديدية فقد ك

ديدية   53.بتصرفه يف احلكم على اإلدارة بغرامة 

ر حتميله املسؤولية املالية أمام جملس احملاسبة نفسه حيث يف قرا لطعنا ظفمكان املو على أنه 
مكانهتنظر الغرف جمتمعة يف هذا الطعن،   أمام جملس الّدولة كجهة ضا الطعن يف هذا األخريأي و

  .54نقض بطريق النقض
  ند التنفيذياملطلب اخلامس: املتابعة اجلزائية كآلية لتفعيل القّوة التنفيذية للس

ت جزائية إذا ما قام بسحب شيك من غري أن يكون له احب الشض صعرّ يت يك إىل عقو
  .55 لشيكري كاف للوفاء بقيمة امقابل وفاء مقابل، أو كان هذا املقابل غ

 374فعقوبة عدم توّفر رصيد يف الشيك من الناحية اجلزائية تتمثل فيما جاءت به املادة 
ال تقل عن قيمة الشيك   أو عن  وبغرامة س سنوات مخإىلة حلبس من سنق.ع.ج بقوهلا: "يعاقب 

  قيمة النقص يف الرصيد:
ف، أو كان الرصيد أقل من للصر  وقابلرصيد قائم  هال يقابلكل من أصدر بسوء نية شيكا   -

قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد إصدار الشيك أو منع املسحوب عليه من 
  صرفه.
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الصادرة عن اجلهات القضائية بشأن جرمية إصدار شيك  راراتوالقام ألحكا بتتضار  ولقدهذا 
خذ بعني  ق ع 374بدون رصيد تطبيقا ملقتضيات املادة  بني عقوبة احلبس  االعتبارج، حيث مل 

مثل يف الغرامة يتم احلكم إّال بعقوبة واحدة تت القانونية للعقوبة املالية، ففي بعض احلاالت ال والطبيعة
  ق.ع.ج.    53إىل عامل ظروف التخفيف الواردة بنص املادة ستندين ية مالملا

رة يف هذه املادة هي عقوبة أصلية مبا يف يف أّن العقوبة املقرّ ملالحظة يف هذا املقام يتمثل  واجلدير
ا عقوبة  واليتاملالية، ذلك الغرامة   ضيلقضاء على منح القاجرى يف ا تكميلية. فقديعتقد البعض أ

لعقوبة الّسالبة للحرية أو اإلثنني معاال ميلكلطة س لغرامة أو    .56ها يف احلكم إّما 
ق.ع.ج حيث  374التطبيق الصحيح حلكم املادة  حول جتهادعليا خرجت أّن احملكمة الإّال 

دانة املتهم يف جرمية الشيك بدون رصيد وجب احلك لغرامة املاليةقررت أنه مىت مت احلكم             بل. م 
ي حال من األحوال أن تقل ع واألكثر ن من هذا أّن الغرامة املالية مبوجب النص حمّددة وال جيوز 

  الكايف. الرصيد غريالرصيد وعن مقدار النقص يف حالة  انعداممبلغ الشيك يف حالة 
، ارغاف يدا حرر الشيك وكان الرصإذ رصيد،ويتحقق الركن املادي يف جرمية إصدار شيك بدون 

مقابل الوفاء كله أو  سرتداديتحقق أيضا إذا قام الساحب  الشيك، كما كايف لتسديد قيمة أو غري
صدار  ويتحّققمبلغ الشيك احملّرر. ه حبيث يقل الرصيد عن بعض بذلك الركن املادي يف هذه اجلرمية 

اع أو إفالس أو الضيرقة لسل إذا كانت املعارضةإّال الساحب األمر إىل املسحوب عليه بعدم الوفاء 
     57.الّساحب

وهو  يتوافر القصد اجلنائي أّما عن الركن املعنوي يف هذه اجلرمية، فهي جرمية عمدية، جيب أن
نية الساحب عند حترير  انصرافالرصيد. مبعىن  نعدامسوء نية الساحب وهو علمه وقت إصداره للشيك 

  فع قيمته.الشيك إىل عدم د
أن تتوافر لدى  استلزم وإمنّاالنية، أو يفرض طبيعة خاصة لعنصر سوء زائري ع اجلرّ شومل حيدد امل 

رد تسليم الشيك مع علمه بعدم وجود الرصيد، ومن ّمث إلضرار حبقوق الغري مصدر الشيك نية أو قصد ا
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علم ي حبأّن السا عتبارنائي فإّن عدم قيام رصيد كاف قابل للسحب يعد قرينة على قيام القصد اجل
  .58 لدى البنك املسحوب عليه وحركتهروف رصيده عادة بظ

ه طاملا أنه عنصر وافر سوء النية من عدموبناءا على ذلك فال جدوى من البحث يف مدى ت
ذا 59 مفرتض  يف حق الساحب مبجرد إصداره للشيك وهو يعلم بعدم توافر الرصيد الكايف أو كله للوفاء 
ذا .الشيك . عتبارهية لتفعيل القّوة التنفيذية للشيك ئية كآلجلزاا عةتكون املتاب و   سندا تنفيذ

  
ام   :اله

ت القضائية اإلدارية، دار هومة، اجلزائر ايقة، إشكالية تنفيذ اإلدارة للقرار شف صاولهأنظر، بن 1
هومة، اجلزائر  دار ي،ئر لتهديدية يف القانون اجلزا؛ عز الدين مرداسي الغرامة ا276، ص 2010،

 بعدها.ما و  11، ص 2005
جبار على التنفيذ ة التهديدية كوسيلة لإلاجلوانب اإلجرائية للغرام الشحات،أنظر، احلديدي علي  2

؛ منال قاسم خصاونة 11، ص 1999، العربية، القاهرةدار النهضة  ،واملقارنيف القانون املصري 
 .12ص  ،2010 لعربية،اتب القانونية، مجهورية مصر الك ارد م القانوين للغرامة التهديدية،النظا

 .16 السابق، صاملرجع  خصاونة،أنظر، منال قاسم  3
 عام،بوجه  االلتزامالوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، نظرية  السنهوري،بد الرزاق أنظر، ع 4

 .807 لبنان، ص، بريوت 2005انية، لسنةالطبعة الث احلليب،منشورات 
بعة مط ،والعمليهديدية يف التشريع املغريب بني النظري الغرامة الت ملعكشاوي، ماديحم ر،نظأ 5

 .11ص  ،2010 األوىل،الطبعة  املغربية،لدار البيضاء، اململكة النجاح اجلديدة، ا
عن تعويض  التهديدية مستقلةون الغرامة ق.إ.ج.م.إ بقوهلا: "تك 981ما تؤكده املادة  وهذا 6

 للضرر".
شا عمر طرق التنفيذ و ظر، أن 7   .29ص  بق،السااملرجع  ،09-08فقا للقانون رقم محدي 
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للدائن أن يطلب من القاضي احلكم  وأجازتق.م.ج  174،175املادتني يف هذا الصدد نصت 
ائي بعد التصفية  على املدين املمتنع عن التنفيذ بعض احلاالت، بغرامة إجبارية تتحّول إىل تعويض 

 ّر على ذلك.و أصأ خرإذا 
 .1996من الدستور اجلزائري سنة  145دة يراجع نص املا 8
 يليها. وما 12ص  السابق،املرجع  ملعكشاوي،أنظر، حممادي  9

 23030، فهرس رقم 23/12/2010قرار صادر عن الغرفة املدنية للمحكمة العليا بتاريخ  10
عادة إدماج يدية لتنفيذ احلكم القاضي لتهدا مة"غري منشور" املتعلق بعدم جواز احلكم بتوقيع الغرا

  مقّرر:كونه حكم العامل ملنصب عمله األصلي  
، أّن األحكام اليت يصدرها القضاء تنحصر يف ثالثة وقضاءاهو مستقر عليه قانو  وكماأنه  "حيث

  ملزمة.أحكاما مقّررة   أو منشئة أو أنواع، وهي إّما أن تكون 
ا احلاجة بصدورها تشبع منهم اجلربي، ألنّ ال يقبالن التنفيذ  واملنشئ قّررملا أّن كال من احلكم وحيث

لتايللقضائية، من احلماية ا ما ال يتضمنان أي  و ال يقبالن تنفيذمها عن طريق الغرامة التهديدية، أل
ة امغر يذه عينا، وتبعا لذلك فإّن احلكم الذي يقبل التنفيذ عن طريق الجيب على املدين تنف التزام

  نفيذه عينا ". على املدين القيام بت التزاما تهديدية هو احلكم الذي يتضمنال
ق م ج اليت تنص على: "...جاز للدائن أن حيصل على حكم  174يتأكد بنص املادة  وهو ما

ذا التنفيذ   عن ذلك...". امتنعة إجبارية إذا غرام وبدفعلزام املدين 
 -1إىل ثالثة أنواع:  االلتزامد أّن املشرّع اجلزائري قسم ، جنج م ق 54لرجوع إىل نص املادة  11

 بعدم فعل شيء.  االلتزام - 3بفعل شيء  االلتزام - 2مبنح شيء  االلتزام
  :، الغرفة املدنية "غري منشور"30/04/2003، مؤرخ 303247قرار رقم  12

  وسيلة التهديد املايل، إالّ إىل ءجالتاال "وحيث أّن ما يعيبه الطاعن، ليس يف حمله، ذلك أنه ال جيوز
كوم عليه الشخصي و إّال أصبح التنفيذ غري ممكن  يقتضي تدّخل احمل لاللتزامإذا أصبح التنفيذ العيين 

املراد تنفيذه  االلتزامان حمل ق م ج .فحني أنه إذا ك 174أو غري مالئم، و ذلك ما تقتضي به املادة 
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لتايل فال يتطلب تنفيذه، تدخل املدين افال  مت ليس إّال مبلغا من النقود ،و من لشخصي، و 
تنفيذه عينا يكون ممكنا عن طريق احلجز  املايل ألنإىل التهديد  االلتجاءإىل -تنفيذه  يف -حاجة

  على أموال املدين دون حاجة إىل تدخله الشخصي".
 التزامتنفيذ  عليهذ نفق.إ.ج.م.إ بقوهلا " ... إذا رفض امل 626وهو ما تؤكده نص املادة  - 3

عن التنفيذ، وحييل  امتناعضر ّرر احملضر القضائي حمعن عمل، حي المتناع التزاما بعمل، أو خالف
لغرامات التهديدية ما مل لتعويضات أو املطالبة   يكن قد صاحب املصلحة إىل احملكمة للمطالبة 

ا من قبل...".  قضى 
 م.إ.ج.إ.ق. 625وهذا ما تؤكده نص املادة  13
لغرامة احلك االستعجاللقاضي  : " ميكنإ.م.إ بقوهلاق.  305املادة  ما تؤكدهوهذا  14 م 

  ....."اوتصفيتهالتهديدية 
لغرامة التهديدية كان مكّرسا ح االستعجالقاضي  اختصاصلإلشارة فإّن  - ىت يف ظل للحكم 

ح احلايل هو من واإلداريةة    دنياملت غري أّن اجلديد ضمن قانون اإلجراءا امللغي، ق.إ.ج.م القدمي
 .االستعجايل رامة التهديدية للقاضيبتصفية الغ االختصاص

 980يليها السيما املادة  ق إ م ج م إ وما 978مت النص على ذلك صراحة من خالل املادة  15
 نفيذلتأمر  اختاذيت تنص صراحة:" جيوز للجهة القضائية اإلدارية املطلوب منها ق.إ.ج.م.إ، و ال

دأع 979،  978وفقا للمادتني  مر بغرامة  ريخ ساله أن  ا  " وكذا املادة يدية مع حتديد  ر
ق إ ج م إ تنص على أنه:" يف حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم قضائي ومل حتدد تدابري التنفيذ،  981

األمر بغرامة  يذ ونفلتهلا حتديد أجل ل قوم اجلهة القضائية املطلوب منها ذلك بتحديدها و جيوزت
قضاء اإلداري يف القانون اجلزائري خمتصا من هذه املواد أصبح ال انطالقالتايل     و  ديدية..." و

لغرامة التهديدية.    حلكم 
  ي اإلداري إىل:تتنوّع الغرامة التهديدية يف القضاء اجلزائر  -
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ديدية سابقة على مرحلة التنفيذ، أي يف احل -أ   980لي، وهو ما نصت عليه املادة األصم كغرامة 
  ق.إ.ج.م.إ. 

ديدية الحقة على غرا -ب  ق إ  981ما نصت عليه صراحة املادة  وهوصدور احلكم األصلي، مة 
  ج م إ.

ا القضاء  ملزيد من التفاصيل حول أنواع الغرامة التهديدية - مر  أنظر حلسني بن  اإلداري:اليت 
، قانون   . ايليه وما 640ص السابق،  اإلدارية، املرجعت راءاجاإلالشيخ آث ملو

دار اجلامعة  ضدها،الصادرة اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية  امتناعأنظر، حسينة شرون، 16
 .41، ص2010اجلديدة مصر، 

شا عمر17  .44ص  السابق، ، املرجع09-08، طرق التنفيذ وفقا للقانون أنظر، محدي 
" حيث :107، ص 02، عدد ، جملة قضائية24/12/2003يف  مؤرخ، 321708قرار رقم  18
لغرامة التهديدية إّال إذا كان  حمله، ذلكاعنة على القرار املطعون فيه يف الط هما تعيبأّن  أّن ال حيكم 

أن يكون التنفيذ ممكنا  نفسه، وجيبكن أو غري مالئم إّال إذا قام به املدين عينا غري مم االلتزامتنفيذ 
ن عدم تنفيذ ق م ج، أّما إذا كا 174قضي به املادة ما ت وذلكملدين عن ذلك عمدا ا نعتومي

....../....... عينا ال يعود إىل ممانعة املدين اإلرادية، بل تعود ألسباب خارجة عن إرادة االلتزام
  ن، ففي هذه احلالة ال جيوز توقيع الغرامة التهديدية على املدين.املدي

بعد حصوهلا  عينا إالّ  التزامهايذ ممتنعة عن تنف الطاعنة اعتبارظروف ال ميكن ه الهذ ويفوحيث أنه  
  حملافظة العقارية أو متاطلها عن السعي يف احلصول على هذا العقد. وإشهارهعلى العقد الرمسي 

ا ممتوقيع الغرامة التهديدية على الطاعنة يف هذه الظروف، يعد خطأ يف تطبيق القانون  أنّ  وحيث
 القرار املطعون فيه للنقض". يعرض

 ، ص02،2006، جملة احملكمة العليا، العدد 19/07/2006مؤرخ يف  339295قرار رقم 19
 يتوقف على تدّخل املدين ال أرضية)خالء  (حكموما بعدها:" وحيث أّن احلكم املراد تنفيذه  211

  يذ.أبدى املدين تعرضه يف التنف إذا يةومالقّوة العم استعمالشخصيا، بل ميكن تنفيذه جربا عن طريق 
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إىل حكم اإللزام الذي ال يتوقف  استنادابتصفية الغرامة التهديدية  ّن قضاة املوضوع حكمواوحيث أ
يف هذه احلالة  ج، ألنّ ق م  175يق املادة يف تطب اأخطأو تنفيذه على تدّخل املدين الشخصي، قد 

تنفيذ ال إىل تجاءااللبل ميكن يف هذه احلالة  عويضلتا ال ميكن أن يصدر من املدين الذي هو أساس
  القّوة العمومية". العيين عن طريق 

 
لنسبة لألوامر  20 ق إ  02/ فقرة  987طبقا للمادة  االستعجاليةغري أّن هذا الشرط غري واجب 
ا معّجلة النفاذ بقّوة القانون.  ج م  إ، وذلك لكو
  التالية: تناءاتثساالغري أّن هذا الشرط ترد عليه  21

لغ - أّن املشرّع اجلزائري مل يقيد  االستعجالية حبيثدية لتنفيذ األوامر رامة التهديطلب احلكم 
جل معّني طبقا للمادة    ق إ ج م إ.  2فقرة  987صاحب املصلحة 

 نصعلق األمر بطلب تنفيذ احلكم تكون احملكمة اليت أصدرته قد حددت مّدة لتنفيذه طبقا لإذا ت -
األجل  انقضاءإّال بعد  ة ال جيوز تقدمي الطلبهذه احلال يإ. ففم. ق.إ.ج. 3فقرة  987ة ملادا

  احملّدد من قبل احملكمة.
إّن هذه احلالة منصوص عليها يف  .واإلشهاراملنافسة  اللتزامات المتثالاإلدارة  التزاميف حالة  -

 واإلشهارفسة املنا لاللتزامات المتثال دارةإلا ق.إ.ج.م.إ اليت جيوز فيها للقاضي إلزام 946املادة 
ريخ حتت طائلة غ وذلك ديدية يف نفس األمر، على أن تسري الغرامة من  األجل  انقضاءرامة 
 احملّدد.

 املتعلق بتسوية النزاعات الفردية يف العمل. ،90/04 من القانون 39املادة يراجع نص  22
لقّوة ة مقيّ ن الغرامة التهديدية هي سلطسر يدديظهر جليا أّن سلطة القاضي يف حت23 دة مرتبطة 

  القضائية.نفيذية لألحكام الت
ا:   ويف هذا الصدد قضت احملكمة العليا يف أحد قرارا
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" :106، ص 01، عدد 1998جملة قضائية  ،07/01/1998مؤرخ يف  ،177618قرار رقم 
ريخ حيازة التهة امأّن الغر  وذلكأّن ما تعيبه الطاعنة يف حمله،  وحيث احلكم لقّوة ديدية، تبدأ من 

  قضي فيه.الشيء امل
لتايلمبجرد صدورها حتوز هذه القّوة،  االستعجاليةوحيث أّن األوامر  من  ابتداءاميكن تنفيذها  و

  من هذا التاريخ".  هديدية تبدأالتلذلك فإّن الغرامة  وتبعارها، ريخ صدو 
 

بدأ الذي منح اجلزائري خرج عن املع بنص خاص، إذ أّن املشرّ  اءستثنا يهغري أّن هذا املبدأ يرد عل24
لغرامة التهديدية إذ قيدها يف بعض احلاالت  االتمن خالله للقاضي سلطة واسعة عند احلكم  ، وا

املتعلق بتسوية النزاعات  90/04من القانون  34،35،39ما نستشفه من خالل املواد وهذا 
يغة التنفيذية حيّدد احلكم الص اكتساب حال منه على أنه يف 39ملادة صت ان إذالفردية يف العمل، 

  .35و 34القاضي الغرامة التهديدية اليومية املنصوص عليها يف املادتني 
لرجوع ادتني، نالحظ أّن املشرّع اجلزائري قد قيد القاضي يف حتديد مقدار الغرامة إىل هاتني امل و

ه كما حّدددىن املضمون  لشهري األمن الراتب ا %25عن  تقل الو  التهديدية إذ جعلها يومية
 املعمول به. والتنظيمالتشريع 

لتصفية  االستعجالصراحة لقاضي  االختصاصق إ ج م إ منح  305املشرّع اجلزائري يف املادة  25
ا سيمال إ الغرامة التهديدية، وذلك متاشيا مع التعديالت اليت أدخلها املشرّع اجلزائري يف ق إ ج م

ال يقتصر  االستعجايلحبيث أصبح النظر يف القضاء  ،االستعجايل القاضي ختصاصفيما يتعلق 
القاضي  اختصاصاتمستوى احملكمة  قسم علىعلى رئيس احملكمة، بل أصبح لكل رئيس 

لتايل االستعجايل. أّن تصفية  الوقت. أييف نفس  االستعجايل وقاضيأصبح قاضي املوضوع  و
 . استعجايلي موضوع أو كقاضي واء كقاضس اختصاصهمن  دية تبقى دائماتهديالة الغرام
يف حالة ق إ ج م إ بقوهلا:" يف حالة التنفيذ الكلي أو اجلزئي، أو  983وهذا ما تؤكده املادة  26

ا."  التأخري يف التنفيذ، تقوم اجلهة اإلدارية بتصفية الغرامة التهديدية اليت أمرت 
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لغرامة التهديدية إذ  وأطلقة اضي سلطة واسعزائري أعطى للقاجل عشرّ إن كان امل 27 يده عند احلكم 
ا خذ به يف تقدير قيمتها يف مرحلة احلكم  ي عنصر يعتمد عليه أو  سوى تقديره اخلاص  مل يقيده 
ثري املبلغ احملكوم به على محل املدين وحثه على التنفيذ العيين، غري أنه  صفية الت لةرحم وأثناءملدى 

ن حدد له بعض العناصر اليت يستوجب عليه لطة القاضي من هذه السا جّرد لواسعة إذ قيدها 
ا  ليه أن يربزها يف حكمه وهو يف ذلك خيضع يتعّني ع واليتعليها عند التصفية،  واالعتماداألخذ 

  لرقابة احملكمة العليا.
، مؤرخ يف 65555ار رقم ا قر نهم ويف هذا الصدد أصدرت احملكمة العليا عّدة قرارات

ال  قانو أنه:" مىت كان من املقّرر 83: ص 01عدد  ،1993، جملة قضائية 06/05/1990
كوم به مقدار التعويض عن الضرر الفعلي الذي نشأ، فإّن جيوز أن يتعدى مقدار التهديد املايل احمل

التعويض الذي نشأ،  ل مقدارق حو قيحتقضاة املوضوع الذين قضوا بدفع الغرامة التهديدية دون إجراء 
 التسبيب". النعدامونوا قد عّرضوا قرارهم كي

عمر، شا ملزيد من التفاصيل حول سلطات القاضي عند تقدير املال املصفى: أنظر محدي  -
 وما يليها. 63، املرجع السابق ص 08/09وفقا للقانون رقم  التنفيذ

 ق.إ.ج.م.إ. 984يراجع نص املادة 28
 ق.إ.ج.م.إ. 985ملادة نص اع اجير 29
املستفيد من حكم اإلدانة املالية أن يتقدم إىل أمني اخلزينة للوالية بعريضة مصحوبة بنسخة  على 30

ئق تنفيذية من احلكم الذي يتض اليت تثبت أّن  واملستنداتمن إدانة اهليئة احملكوم عليها وكل الو
) أشهر 03( وثالثةلنسبة لألّول  )،02(رين شهة عن الطريق القضائي بقيت طيل إجراءات التنفيذ

  .02/91من القانون رقم  7و2حسب املادتني  وهذاجدوى، لنسبة للفرضية الثانية بدون 
خلزينة تسديد مبلغ اإلدانة يف أجل ال يتجاوز شهرين فيها خيص األحكام القضائية يتوىل أمني ا

ت الطابع الصناعي ملؤسسات ذااحمللية وا ماعاتواجل     الصادرة يف النزاعات القائمة بني الّدولة     
أو ) أشهر فيما خيص األحكام الصادرة لصاحل األشخاص ضد الّدولة، 03ثالثة ( وأجل، والتجاري
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من القانون  8و3اجلماعات احمللية أو املؤسسات ذات الطابع اإلداري، وهذا حسب املادتني 
02/91.  

 القانون، فقدّددة يف يف اآلجال احمل الدائن على حقهصول ح ةيوحرصا من املشرّع على تسريع عمل
بطلب ألجل التحقيق تقّدم أمني اخلزينة  ولونّص على أنه ال ميكن يف أي حال جتاوز هذه املّدة حىت 

فقرة  04للنائب العام أو مساعديه لدى اجلهات القضائية اليت أصدرت احلكم، وذلك مبوجب املادة 
 .02/91من القانون رقم  2

القضائية اإلدارية، املرجع السابق، ص  تاللقرار لية تنفيذ اإلدارة شفيقة، إشكا صاولهأنظر، بن  31
225. 

ريخ 000919ة، ملف رقم جملس الّدولة، الغرفة الرابع 32   ، غري منشور.2001مارس  19، 
 

  .40أنظر حسينة شرون، املرجع السابق، ص  33
 

 م.إ.ج..إق. 979 -978يراجع نص املادة  34
  .ج.م.إ.ق.إ 979ملادة يراجع نص ا 35

 
مكانه أن يؤدي إىل كون حكم اإلبطال لقرار إداري  36 تطلب ي مل يعد"تغيري يف الوضعية القانونية، 
برفض الطلبات الرامية إىل إصدار أوامر لإلدارة ". قرار  جيب القضاءلذلك تدابري تنفيذية، وتبعا  اختاذ

 .Bourdon، قضية 2002وليو ي 29بتاريخ سي، رنلفا صادر عن جملس الّدولة
 .226أنظر عبد القادر عدو، املنازعات اإلدارية، املرجع السابق، ص  37
  ق إ ج م إ. 980يراجع نص املادة  38

  ق إ ج م إ.  978أمثلة عن بعض احلاالت املنصوص عليها يف املادة  -
رجاع املوظف إىل منصب وظيفته يف حال إبطا   زل. الع ارقر ل األمر 
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ا رجاع األتربة إاألمر  القطعة األرضية يف حالة إبطال قرار نزع امللكية للمنفعة العامة  وتسويةىل مكا
عمال جديدة. لعدم مشروعيته، و    عدم القيام 

رجاع الطالب إىل اجلامعة   شهادة التسجيل يف حالة إبطال قرار الطرد الصادر ضده. وتسليمهاألمر 
 ج.م.إ.ق.إ. 981 ادةاملص جع نيرا 39
، املرجع أنظر، حلس40   .641ص  السابق،ني بن الشيخ آث ملو

  ق.إ.ج.م.إ.  981دة أمثلة عن بعض احلاالت املنصوص عليها يف نص املا -
مر  البناء،لغاء قرار إداري يتضمن رفض منح رخصة  قد قضتأن تكون احملكمة اإلدارية  - ا  فإ

  معين. قرار مبنح رخصة بناء للصدار ة ار دديدة اإليف اخلصومة اجل
لغاء قرار أقصى الطالب من املشاركة يف مسابقة  - مر فإّن احملك املاجستري،أن يصدر حكم  مة 

ملشاركة يف  صدار قرار يتضمن السماح له  يف قائمة املستدعني  مسها وإدراج االمتحانإدارة اجلامعة 
  . لالمتحان

بطال قر أن  - مريف موظف يف درجة معّينة، ة املستخدمة املتضمن رفض تصنئهليا ارحيكم   و
ن تصدر قرار إدار   ي بتصنيفه يف تلك الدرجة.احملكمة اإلدارية اهليئة املستخدمة 

رة، طرق التنفيذ من الناحيتني املدنية  41  .316ص  السابق،املرجع  ،واجلزائيةأنظر عبد الرمحان بر
،ملث آ يخأنظر حلسني بن الش 42  .66ص  السابق،املرجع  ية،اإلدار قانون اإلجراءات  و
  .227ص  السابق، املرجع اإلدارية،أنظر عبد القادر عدو، املنازعات  43

 
ي إجراء من إجراءات تنفيذ  االمتناعيقصد جبرمية 44 عن التنفيذ " إحجام املوظف عن القيام 

رة، ذلك أّن هي األحكام الصادرة ضد اإلداهنا ة ئيقضاألحكام ال واملقصوداألحكام القضائية ". 
لنسبة لألحكام الصادرة ضد األفراد، مادام ال يثرياألمر  أّن دور اإلدارة يقتصر على عملية  إشكاال 

جراءات التنفيذ اجلربي مىت طلب احملكوم له ذلك.  التنفيذ بواسطة القّوة العمومية للقيام 
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ت  تمموامل، املعّدل 2001جوان  26 رخ يفؤ امل، 01/09وجب القانون رقم مب 45 لقانون العقو
  اجلزائري. 

 سلطة استغلموظف عمومي  لك«يلي: على ما مكرر ق ع ج  138هذا الشأن نصت املادة  ويف
حلبس من  اعرتضأو    امتنعوظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو  أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب 

  ...". غرامةوبت اسنو ) 3() أشهر إىل ثالث 06ة (ست
ت اجل لنسبة للغرامة زائري رقم املنصوص عليها يف هذه املادة البد من مراعاة ما تضمنه قانون العقو

ذا  06-23 ت من تعديالت  رفع مبوجبه م ج مقدار الغرامات  الشأن، حيثاملعّدل لقانون العقو
 ).مكرر ق.ع.ج 467 م(ضا يت أخالفامواد امل ويفمكرر)  467املقّررة يف مادة اجلنح (م 

 استغلموظف عمومي  لك«يلي: مكرر ق ع ج على ما  138ذا الشأن نصت املادة ه ويف 46
حلبس  اعرتضأو    امتنعوظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو  سلطة أو عرقل عمدا تنفيذه يعاقب 

  ...". وبغرامة) سنوات 3) أشهر إىل ثالث (06من ستة (
ت اجلزائري رقم ليها يف هذه املادة البد من وص عملنصللغرامة ا لنسبة مراعاة ما تضمنه قانون العقو

ذا املعّدل لقانون ا 06-23 ت من تعديالت  رفع مبوجبه م ج مقدار الغرامات  الشأن، حيثلعقو
 ).مكرر ق.ع.ج 467 (ما مواد املخالفات أيض ويفمكرر)  467املقّررة يف مادة اجلنح (م 

 
مكرر ق ع ج نّص على عّدة جرائم  138يف نص املادة  ة إليه أّن املشرّع اجلزائريشار ر اإلمما جتد47

ذ األحكام القضائية وليس جرمية واحدة. هذه اجلرائم تتفق من حيث العنصر املفرتض تتعلق بعدم تنفي
  هي:ي فقط. هذه اجلرائم على الركن املاد االختالفاملعنوي، ويقتصر  والركن

  ئي:سلطة لوقف تنفيذ احلكم القضاال لتعمااسجرمية  - 1
تنفيذ احلكم القضائي يف إساءة موظف سلطة الوظيفة لوقف  استعماليتمثل السلوك اإلجرامي يف جرمية 

دف حتقيق نتيجة إجرامية هي  استعمالغري خمتص أصال بتنفيذ احلكم القضائي  صالحيته القانونية 
.تنفيي املعترب سندا قف تنفيذ احلكم القضائو     ذ
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  كم القضائي:جرمية عرقلة تنفيذ احل - 2
صدر عن املوظف املكّلف بتنفيذ احلكم، أو عن عرقلة تنفيذ احلكم القضائي هي سلوك إجيايب دائما، ي

دف حتقيق نتيجة إجرامية هي عدم التنفيذ أو  ملوظف ال ميتنع هذه احلالة فإّن ا ويف متامه.موظف آخر 
يها أن يصبح إجراء التنفيذ غري ممكن، إمنا يستخدم وسائل يرتتب عل ليه،ض عيعرت  واليذ احلكم، عن تنف

  إن مل نقل مستحيال. 
  عن تنفيذ احلكم القضائي: االمتناعجرمية  - 3

 اجلرائم عن تنفيذ احلكم القضائي بسبب ركنها املادي أمهية خاصة، تفوق بكثري االمتناعتكتسب جرمية 
هو أكثر التصرفات حدو  متناعاالية. ومرد ذلك من جهة أّن قضائم العلقة بتنفيذ األحكااألخرى املت

القضائية، ومن جهة أخرى، فإّن هذه اجلرمية هي الوحيدة اليت ترتكب من جانب اإلدارة إزاء األحكام 
  من طرف املوظف املختص مباشرة بتنفيذ احلكم القضائي.

  م القضائي:عن تنفيذ احلك االعرتاضجرمية  - 4
يتعّلل املوظف يف هذا  وقدتنفيذ احلكم القضائي. اء املوظف صراحة عدم قبوله بإبد هو ضاالعرتا

ت مادية تعرتض التنفيذ   أو بدعوى املصلحة العامة إذ مل يكن لذلك ما يربره من حبّجة وجود  صعو
 الناحية القانونية.

مبفهوم  واملوظفا، موميفا عن مرتكب اجلرمية موظاإلجرامي، البد أن يكو ولكي يطبق هذا النموذج  48
وكذلك من يتوىل إحدى ة هو كل شخص يتمتع بسلطة عامة، أو مكّلف بتسيري مرفق عام، هذه املاد

  .االنتخابالوظائف العامة عن طريق 
لس الشعيب الوطين صراحة على هذا  بودي  املفهوم بقوله:" وهنا وقد عّرب وزير العدل يف مداخلته أمام ا

  كل من لديه سلطة ...".  وإمنا اإلداري، د مبفهوم املوظف ليس املفهومقصو  املاإلشارة إىل أنّ 
لسيراجع يف هذا  - ، ص 265، رقم 2001ج ر للمداولة، الدورة الرابعة،  الوطين،الشعيب  الشأن، ا

07.  
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نة : أنظر، حسيواجلنائيداري ملوظف بني القانون اإليف مفهوم ا االختالفملزيد من التفاصيل حول  -
 .140 صالسابق، املرجع  رون،ش

 يعد املوظف العام ممتنعا عن التنفيذ إالّ ذلك يف احلاالت اليت ال ميكن تنفيذ احلكم فورا، حبيث الو  49
حتت رقابة  إذا مرت مّدة معقولة. وتقدير هذه املّدة من األمور الصعبة اليت يستخلصها قضاة املوضوع

 عليا. احملكمة ال
م عمدية، يتطلب املشرّع لقيامها توافر تنفيذ األحكام القضائية جرائعن  تناعاالمبعض جرائم  50

من جانب املوظف املمتنع، ونتيجة لذلك يصعب من الناحية العملية  واإلرادةي العلم القصد اجلنائي أ
ظف ا صدر سلوك إجيابيا من املو التحّقق منها إالّ إذ مسألة نفسية ال ميكن وأنهإثبات هذا القصد خاصة 

 عملية عدم التنفيذ. احب ص
 .41حسينة شرون، املرجع السابق، ص  أنظر 51
 .305شفيقة، املرجع السابق، ص  صاولهأنظر بن  52
 .واملتّمماملتعلق مبجلس احملاسبة، املعّدل  02-95من األمر رقم  88يرجع نص املادة  53
 .واملتّممملعّدل ة، ااسباملتعلق مبجلس احمل 02- 95رقم من األمر  100املادة  يراجع نص 54
 05/02ن التجاري مبوجب القانون رقم تعديل القانو  ومبوجبلذكر أّن املشرّع اجلزائري اجلدير  55

كانت   اليت االزدواجيةواملتّمم للقانون التجاري اجلزائري خرج عن  املعّدل 2005فرباير  06املؤرخ يف 
دة ق.ع.ج. حيث أنه وطبقا للما 374 ةملادواق ت ج  538لتجرمي بني املادة سائدة يف نصوص ا

ن السابق الذكر فإنه:" تل 05/02من القانون  09  75/59من األمر رقم  539و 538غى املاد
حالة إىل املادتني   تستبدلو التجاري املتضمن القانون  ق ع  375و 374كل إحالة إىل هاتني املادتني 

ض بني القوانني و األصل من جهة ومنعا للتعار ذا هّن هأ اعتبارأحسن املشرّع بفعله هذا على  وقدج". 
  من جهة أخرى.  واجلزائيةكم التجارية بني احملا  االختصاص وتنازع

ق إ  01األصيل للنيابة العامة وفقا لنص املادة  تصاصاالخاألصل أّن حتريك الدعوى العمومية من  - 
ن رصيد أن يدعي مباشرة أمام بدو  شيك أجاز للمشتكي املتضّرر من جرمية إصدار أّن م ج ج. غريج 
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حلضور أمامه مكرر ق إ ج ج، بشرط  337طبقا لنص املادة  وذلكا جهات احلكم، بتكليف املتهم 
وأن خيتار موطن  أن يودع مقّدما لدى كتابة ضبط احملكمة املبلغ الذي يقدره وكيل اجلمهورية ككفالة،

حلبة احملكمة اليت يدعي بدائر  ا. مها إذا مل يكن له مقر إقامةأما ضورتكليف املتّهم    بدائر
عبد هللا أوهايبية، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري التحري ملزيد من التفاصيل: أنظر،  -

 .95، ص 2012، دار هومة، اجلزائر، الطبعة الثالثة والتحقيق
ئية، عدد خاص، لقضالة ا، ا22/03/1999بتاريخ  200286ملف رقم  قرار احملكمة العليا، 56

يف مادة إصدار شيك بدون رصيد أنه يف  وقضاءا:"من املستقر عليه قانو 2002سنة اجلزء الثاين، 
ا عقوبة تكميلية إجبارية ال ختضع لنظام الظروف  حالة اإلدانة تشكل الغرامة املالية املقّررة يف حد ذا

 "..ع.حمن ق 05املنصوص عليها يف املادة  والرتتيباتة املخّفف
 ت.ج.ق. 503يراجع نص املادة  57
لةق ع  374تطبيق أحكام املادة  وكيفيةأنظر، خبوش علي، سند الشيك  58            القضائية  ج، ا

 .92 ، ص2003العدد األّول، 
لة القض25/06/2001، قرار بتاريخ 246115ملف رقم  59 ، لسنة 2ائية، عدد خاص، جزء ، ا

ساحب مية إصدار شيك بدون رصيد هو علم الأّن املقصود بسوء النية يف جر و قان " من الثابت2002
للتداول وهذا العلم هو علم  وطرحهّن رصيده معدوم أو غري كاف لتغطية قيمة الشيك وقت إصداره 

لتايلمفرتض من جانب الساحب  ء من قيمة الشيك أو حىت دفع قيمته كاملة فإّن التذرع بدفع جز  و
  جلنائية". رمية ال يعفي من املسؤولية ااجل فكتشاا بعد 
لة القضائية، عدد خاص، اجلزء 23/10/2000ار بتاريخ ، قر 222455ملف رقم  -  الثاين، ا

يك ال د قائمة مبجرد تسليم ش:" من الثابت قانو أّن جرمية إصدار شيك بدون رصيد تع2002 السنة
  ا الساحب اليت قد يتمسك  والبواعثسباب األ ر عنيقابله رصيد قائم وقابل للتصّرف بغض النظ

لتايلفرتض يف حقه ألّن سوء النية م  وخمالفاحلكم على أساس حسن النية هو قضاء خاطئ  و
  للقانون".
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  آليات تفعيل العقار الصناعي يف اجلزائر
    ل م د)(توراه دك بلطا احممد،بن أوذينة                                   بن قويدر الدكتور زبريي

  جامعة االغواط                                                         ط   عة االغواجام
  

  مقدمـة:  
  

ترب موضوع العقار الصناعي يف اجلزائر من أكثر املواضيع اليت أسالت احلرب ومت تناوهلا وتداوهلا يع     
ت قيقية يف رسم الصناعي يعّد ركيزة ح كون العقار  اغ ،ر ن فم بشكل ملفت للنظر وهذا األمر مل 

عتباره عامل حاسم يف تطوير وترقية االستثمار الناجع وحمرك فاعل ال يكمن  السياسة االقتصادية للدولة 
االستغناء عليه يف حتقيق التنمية املستدامة بشقيها االقتصادي واالجتماعي خاصة يف خضم التحوالت 

 اجلزائر إلحاطته برتسانة من التشريعات احلكومات املتعاقبة يف مهية سارعته األذهل راالراهنة ، ونظ
طريه واستغالله ، ومن بني تلك التج ليات توفري أوعية عقارية الستقبال النشاطات والتنظيمات بغية 

دف تلبية احلاجيات العقارية للمتعاملني االقتصاديني العموميني اخلواص وطني و وا أنكا  نيالصناعية 
مالئمة الستغالله ، ومن هذا املنطلق تثار اإلشكالية التالية:    ماهية فة إىل ذلك إجياد صيغ أجانب إضا

املشرع اجلزائر لتفعيل العقار الصناعي واستغالله يف اجلزائر ؟ وماهية طبيعة  أهم اآلليات اليت وضعها
  لالستثمار؟اجلهات املخولة ملنح الوعاء العقاري املخصص 

هذا املوضوع إىل مبحثني األول نربز فيه عقود استغالل  عن هذه اإلشكالية قسمنا طة اللثامإلما   
مث يف املبحث الثاين نتطرق إىل طرق  واالمتياز،دي التنازل العقار الصناعي يف اجلزائر من خالل عق

والتنظيمية عية يتشر وص الوكيفيات منح الوعاء العقاري املخصص لالستثمار يف اجلزائر على ضوء النص
   .2015املالية التكميلي لسنة  والقانون 2011الية التكميلي لسنة لذكر قانون امل خنصو 
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  الصناعي.استغالل العقار  داجلزائر: عقو فعيل العقار الصناعي يف ت ةااألول: أداملبحث 
يف قرار الستادم تضارب وعوجود يلحظ لشأن العقاري يف اجلزائر خاصة الصناعي منه الدارس ل    
ا جيعل أمر اختيار العقد املناسب الستغالل العقار الصناعي أمر فيه غموض ممّ  ،واستغاللهتسيريه  آليات

رة أخرى على عقد  وتدبدب، ويف بعض األحيان ينص  االمتياز،رة ينص املشرع على عقد التنازل و
  .نازلتىل بل للتحويل إعلى استغالل العقار الصناعي بعقد االمتياز قا

وكذا عقد  الصناعي،بحث عقد التنازل كوسيلة الستغالل العقار يف هذا السياق نتناول يف هذا امل
  ستغالل ذات العقار.   االمتياز كأداة أخرى ال

  كوسيلة الستغالل العقار الصناعي   عقد التنازل األول:املطلب 
أن ل العقار الصناعي يف اجلزائر قبل تغالسا ايت مت من خالهليعترب عقد التنازل من اآلليات األوىل ال    

س أن نتحدث يف هذا املطلب على عقد  مث نعرّج  التنازل،يعرف عقد االمتياز، وعلى هذا األساس ال 
التنازل عن األمالك الوطنية إلضافة إىل إبراز صيغ  له،على خمتلف التشريعات والتنظيمات املنظمة 

         للدولة.اخلاصة 
  التنازل.ريف عقد تع :لألو االفرع 

كلها مسميات   البيع،أو إعادة التنازل  عقد التنازل أو للعقار،املستثمر واإلدارة املالكة عقد يتم بني    
هذا ما ذهب إليه  لعقد يصب يف نتيجة واحدة وهي نقل امللكية بصفة كلية وشاملة ومبفهومها التقليدي

ن  ،)1( وفخمل جبردةاألستاذ  مهما كان وطين  ملتنازل لهاواملستثمر مبثابة  املتنازل،تبة  مر يفلة لدو فيه ا وت
على األمالك  العقد ينصبهذا  العام،خلاص أو أو أجنيب شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون ا

وطنية املعدل املتعلق بقانون األمالك ال 90/30من قانون  89الوطنية اخلاصة للدولة حيث تنص املادة 
  : )2( واملتمم

  ."الك الوطنية اخلاصة ...يع األمالك العقارية التابعة لألمكن بمي "
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نلحظ أن عقد التنازل مت  الذكر،السالفة  89املادة نص  وكذاخملوف  جبردةمن خالل تعريف     
عتبار أن عقد البيع هو من عقود املع بيع،اعتباره عقد  اوضة أي يتم بدفع مثن وهذا قد ال جيد مربرا 

ا )3( امللكيةويستعمل فيه مصطلح نقل شيء لة امماثل لقيم قد ال جنده يف كثري من األحيان يف عقد  وه
 مياثل الثمن قيمة الشيء املتنازل عليه ومن جهة أخرى مصطلح يستعمل بشكل كبري التنازل الذي قد ال

بعة لألمالك اخلالحتويل ملكية ممتلكات يف    للدولة.اصة عقارية 
عقد التنازل  غري أنّ  للدولة،ك اخلاصة األوعية العقارية التابعة لألمال ثمارتاس ن التنازل هوالغرض م

الفاسخ كالتنازل على أساس الشرط   االستثنائيةلبعض الشروط  الحتوائهن املدين يتميز على عقود القانو 
    .)4( الشروطالتنازل عن طريق دفرت  أو

  ار الصناعي  العق ماتتشريعات وتنظيالظل عقد التنازل يف  الثاين:الفرع 
راز أهم النصوص نتطرق فيما يلي إىل إب التنازل،عقد  وتطبيقاتخمتلف أوجه إلعطاء صورة عن     

جاء به قانون االستثمار الوطين اخلاص  نستقرأ ماكما   الصناعية،التشريعية املطبقة على املناطق 
82/11)5(.  
  .صناعيةالق طناملالتشريعية املنظمة  عقد التنازل يف النصوص أوال:
دئ األمـــر مبوجـــب املرســـوم مت إنشـــاء هـــذه املنـــاطق     الـــذي  73/45 التنفيـــذي رقـــم الصـــناعية يف 

يئــة وتســيري املنــاطق  )6(يتضــمن إحــداث جلنــة استشــارية لتهيئــة املنــاطق الصــناعية ونظمــت عمليــة إدارة و
دارة املن 84/55التنفيذي رقم  سومالصناعية مبوجب املر  التنفيـذي  واملرسوم،  )7(اعيةالصن اطقاملتعلق 

، حيــث تقــوم إدارة  )8(ية وعملهــاالــذي يتضــمن تنظــيم مؤسســات تســيري املنــاطق الصــناع 84/56 رقــم
أمــالك الدولــة بتحويــل ملكيــة العقــارات التابعــة هلــا لفائــدة مؤسســات التهيئــة وتســيري العقــار الصــناعي 

عـــادالته ســـاتمشـــهرة علـــى أن تقـــوم مؤسجـــب عقـــود تنـــازل إداريـــة مبو  ة يئـــة والتســـيري الســـابقة الـــذكر 
سـتثمرين عـن طريـق عقـود موثقـة ومشـهرة وذلـك التنـازل علـى العقـارات املخصصـة لالسـتثمار لصـاحل امل

يئتهــــا  يف حــــني قــــد توجــــد بعــــض العقــــارات ملــــك ،  احلصــــول علــــى رخصــــة التجزئــــة و بعــــد جتزئتهــــا و
وم إدارة تســيري املنــاطق الصــناعية تقــ الــةحله املنطقــة الصــناعية يف هــذاص متواجــدة ضــمن خمطــط اللخــو 
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مث تـدرجها ضـمن حظـرية العقـارات الـيت سـوف  بشراء هذه العقارات من مالكيهـا بواسـطة عقـود موثقـة
  .يف ما بعد تتنازل عليها 

    82/11 الستثمار الوطين اخلاصعقد التنازل يف قانون ا نيا:
الستثمار 82/11بناء على قانون      املسـتثمر أن السابق الـذكر دي الوطين اخلاص قتصااال املتعلق 

 )9(يسـتفيد مـن عقـد التنـازل يف حـدود منـاطق النشـاط  عند حتصله علـى املوافقـة لالسـتثمار ميكـن أن
  التنازل:خلطوات واإلجراءات الواجب اختاذها إلعداد عقد أما ما يتعلق 

ســتثماري والــذي يرفــق مبحضــر اال عشــرو املســتثمر لغــرض إجنــاز املطلــب االعتمــاد مــن طــرف  تقــدمي -
  األرضية.تيار جلنة اخ

  بعد قبول ملف االعتماد.  )10( عر التنازليقوم مدير أمالك الدولة بتحديد س -
ي الـوزير حيول امللف من طرف مدير أمالك الدولـة إىل الـوايل مرفـق بقـرار إداري للتنـازل بعـد أخـد رأ -

   النشاط.حسب املختص 
أمـالك الدولـة عقـد التنـازل يكـون هـذا  لتنازل من طرف الوايل يعّد مـديرخيص الرت بعد صدور قرار  -

ا خبصـوص اجلهـة أّمـ املقررة،بشرط الفاسخ متعلق مبدى إجناز املشروع واحرتام املواعيد  العقد مصحوب
ة خلاصـايـة ومتابعـة االسـتثمارات الوطن لـديوان الـوطين للتوجيـهاملخولة مبراقبة ومعاينـة عمليـة اإلجنـاز هـو ا

لشــروط احملــ ويف ز إىل مــدير أمــالك ددة هــذا األخــري بــدوره يرســل حمضــر عــدم اإلجنــاحالــة عــدم التقيــد 
  القضاء.الدولة ليتابع إجراءات دعوى الفسخ أمام 

  للدولة.التنازل عن األمالك الوطنية اخلاصة  الثالث: صيغالفرع 
ي عــدل واملــتمم صــدر املرســوم التنفيــذة امليــوطناملتعلــق بقــانون األمــالك ال 90/30 تطبيقــا للقــانون    
طنيــــة اخلاصــــة والعامــــة التابعــــة للدولــــة وتســــيريها ويضــــبط  احملــــدد لشــــروط إدارة األمــــالك الو  91/454

  بطريقتني:حيث أشار هذا املرسوم إىل أّن عملية التنازل تتم  )،11(كيفيات ذلك 
يكون بيـع املمتلكـات بق الـذكر:"سـا 91/454 التنفيـذياملرسـوم 10املـادة  صالعلين: تن دأوال: املزا-
لغــــي ختصيصــــها وفيمــــا إذا مل تعــــد صــــاحلة للمصــــاحل أيت قاريــــة التابعــــة لألمــــالك اخلاصــــة للدولــــة والــــالع
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 ذنذلـك حيـث واملؤسسات العمومية، عن طريق املـزاد العلـين إال إذا كانـت هنـاك قـوانني خاصـة متنـع 
ملــزاد العلــين بنـاءا علــى دالـوايل  ق للنمــوذج الــذي الوطنيــة،مطاب كتعــده مصـاحل األمــال روطشــ فــرتلبيــع 

ريـخ ي ،ملالية يقرره املكلف ت يف الصحافة قبل عشرين يوم من  علن عليها بواسطة ملصقات وإعال
ملزاد وحتدد مصلحة األمالك الوطنية السعر القيمـة التجاريـة  دىن هلـذه العقـارات حسـباأل إجراء البيع 

  ". هلا 
ويـتم مـن  عامـة،أصـليا وكقاعـدة الـذي يعتـرب العلـين  املزادقد يكون يف صيغة رار البيع ن قأ لحظوعليه ن

حيــث يــودع ملــف التنــازل لــدى مــدير أمــالك الدولــة  العلــين،خــالل قــرار إداري مــن الــوايل إلجــراء املــزاد 
   قراره. الوايل إلصدار نازل مث حيول امللف إىله حول التالذي يبدي رأيّ 

ـــدف إىل ترقيـــة اجتســـي يرمـــي إىليعتـــرب أمـــر اســـتثنائي  ي:اضـــلرت انيـــا:  - ملنـــاطق د االســـتثمارات الـــيت 
مـــع مراعـــاة " يلـــي: منـــه علـــى مـــا 161املـــادة  فـــي )12(1992املعزولـــة وعليـــه صـــدر قـــانون املاليـــة لســـنة 

ولــة الدك مــالعــن األراضــي العاريــة املتــوفرة التابعــة ألالتعمــري ميكــن التنــازل املخططــات الرئيســية للتهيئــة و 
  ».... استثماريةاز مشاريع اخلاصة اليت تعترب ضرورية إلجن

املـذكور أعـاله نلحـظ أنـه  91/454من املرسوم التنفيذي رقـم  12 ،11ل هذه املادة واملواد من خال
عــات اإلقليميــة واجلمعيــات واهليئــات ة للدولــة لفائــدة اجلمامكــان التنــازل علــى األمــالك الوطنيــة اخلاصــ

تنــازل كمــا أن مثــن ال  ضــي مــن أطــراف العقــدميــة وذلــك وفــق دفــرت شــروط منــوذجي ممعمو الات واملؤسســ
لنسبة لالستثمارات ذات يكون على حسب سعر السوق إال أنّ    األولوية.ه خيفض 

د ال يراعــي يف أجندتــه نــازل منهــا أن هــذا العقــميكــن تســجيل بعــض االنتقــادات الــيت طالــت عقــد الت   
ـــار هـــذا النـــوع مـــال لتغالالرتشـــيد العقـــالين الســـ عتب ن العقـــارات غـــري قابلـــة للتجديـــد عقـــار الصـــناعي 

ديــة،لتــايل التنــازل عليــه يعرضــه للمضــاربة واملســاومة غــري و  هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى التنــازل  ا
ات يف طبيعــة وجهــات النشــاطات املنتجــة مــن األحيــان إىل تغيــري  عــن العقــار الصــناعي يــؤدي يف الكثــري

   الوطين.ة وصاحل االقتصادي خدم س يفوهذا لي
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  الصناعي.كأداة الستغالل العقار   عقد االمتياز الثاين:طلب امل
ر جـدل   التنازل،على غرار عقد      شهدت السنوات األخرية يف اجلزائـر والدة عقـد حـديث النشـأة أ

  لهـا يف طياتـه  حيملـيتاخبصـوص املضـامني  )13( اخلارجيـةلسـاحة الوطنيـة وحـىت بري ونقاشات حادة يف اك
دئ األ الـيت صـائص وأهـم اخل لـهالطبيعة القانونيـة ز كما نشري إىل مر إىل تعريف عقد االمتيانتطرق يف 

ا هذا    عقد.يتميز 
  تعريف عقد االمتياز  األول:الفرع 
   لقانوين لعقد االمتيازالتعريف ا أوال:

      .)14( مارالستثا ةاملتعلق برتقي 93/12املرسوم التشريعي ما جاء به  -
عقـد االمتيـاز ، فقـد ورد تعريفـه يف البنـد األول مـن ملحـق دفـرت الشـروط  ول لظهـورعتباره املصدر األ

اصــة يف إطــار المتيــاز يف املنــاطق اخلاملتعلــق مبــنح ا 94/322النمــوذجي التــابع للمرســوم التنفيــذي رقــم 
عقــد  "، حيــث يــنص علــى مــا يلــي : رســوم ملامــن هــذا  05وذلــك تكريســا للمــادة  )15(ترقيــة االســتثمار

بعـــة عقـــد الـــذي حتـــمتيـــاز هـــو اال ول مبوجبـــه الدولـــة ملـــدة معينـــة حـــق االنتفـــاع بقطعـــة أرضـــية متـــوفرة و
 مقيمـــا أو مؤسســـة نون اخلـــاص مقيمـــا أو غـــريألمالكهـــا اخلاصـــة شخصـــا طبيعيـــا أو معنـــو خيضـــع للقـــا
ماري يف منطقـــة خاصـــة مـــن املنـــاطق اســـتث وعر عموميـــة اقتصـــادية لتســـتعمل تلـــك األرض يف إقامـــة مشـــ

   " .اله ذكورة أعامل
الذي حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز علـى األراضـي التابعـة لألمـالك  08/04األمر  على ضوء -

  :)16( استثماريةمشاريع  اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز
الــذي  09/152نفيــذي م التســو ر امل: اله صــدر مرســومني تنفيــذيني عــاملــذكور أ 08/04تطبيقــا لألمــر 

المتيـــاز علـــى األراضـــي التابعـــة لألمـــالك اخلاصـــة للدولـــة واملوجهـــة إلجنـــاز يـــات مـــنح احيـــدد شـــروط وكيف
تيـاز علـى شـروط وكيفيـات مـنح االمالذي حيـدد  09/153واملرسوم التنفيذي ،  )17(مشاريع استثمارية
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عــة قلة احمللــة واألصــول الفائضــة التاباملســت رياألصــول املتبقيــة التابعــة للمؤسســات العموميــة املســتقلة وغــ
 حيــت ورد تعريــف االمتيـاز يف الفقــرة التمهيديــة لــدفرت،  )18(ات العموميــة االقتصــادية وتسـيريهاللمؤسسـ

مـنح االمتيـاز  "تـنص :  والـيتر السـابق الـذك 09/152قـم الشروط النموذجي الـذي جـاء بـه املرسـوم ر 
الكهـا اخلاصـة بعـة ألممعينة االنتفاع من أرضـية متـوفرة  ملدة لةو هو االتفاق الذي حتول من خالله الد

  . "لفائدة شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون اخلاص قصد إجناز مشروع استثماري 
  الفقهي لعقد االمتياز تعريف ال نيا:

ا ا فيمـضـهعشأن عقد االمتياز رغم قلة الذين تطرقـوا إىل هـذا اجلانـب لكـن نـورد بتباينت التعريفات ب  
  يلي: 

عقـد إداري يتــوىل امللتـزم فـرد كــان " عقـد االمتيــاز هـو  :)19( الطمـاويمــد سـليمان حمتعريـف الـدكتور  -
 قابـــل رســـوم يتقاضـــاها مـــنأو شـــركة مبقتضـــاه وعلـــى مســـؤوليته إدارة مرفـــق عـــام اقتصـــادي واســـتغالله م

ن الشـروط الـيت تضـمنها ضـال عـف ةاملنتفعني مع خضوعه للقواعد األساسية الضـابطة بسـري املرافـق العامـ
  . " ازد االمتياإلدارة لعق

متــنح الدولــة مبوجبــه  القــانون،عقــد االمتيــاز يســتفيد مــن محايــة : )20( اليــاقوتتعريــف األســتاذة أكــرون  -
بع ألمالكها اخلوملدة حمددة االنتفاع بع   اصة خمصص الستقبال مشروع استثماري منتج " قار 

جبـه الدولـة ملـدة معينـة ول مبو حتـعقـد االمتيـاز هـو عقـد الـذي  " :)12( لـوفخم تعريف األسـتاذ بـوجردة -
بعــة ألمالكهــا اخلاصــة شخصــا طبيعيــا أو معنــو خيضــع للقــانون  حــق االنتفــاع بقطعــة أرضــية متــوفرة و

عموميـــة اقتصـــادية لتســـتعمل تلـــك األرض يف إقامـــة مشـــروع و غـــري مقيمـــا أو مؤسســـة اخلـــاص مقيمـــا أ
  «. سابقامن املناطق املذكورة  خاصة قةطاستثماري يف من

ا: خالل ه من س أن نعطي مجلة من املالحظات بشأ   ذه التعريفات ال 
  العام.سيري املرفق التعريف الذي أورده سليمان الطماوي يشمل فقط االمتياز املمنوح إلدارة وت

لحق دفرت الشـروط من م ولالبند األ ّما ما ذهب إليه بوجردة خملوف فهو نفسه التعريف الذي تضمنهأ
  السابق الذكر. 94/322م التنفيذي رقم للمرسو النموذجي التابع 
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وعليــه نــرى أن مــا ذهبــت إليــه أكــرون اليــاقوت يقــرتب إىل حــد بعيــد مــن إعطــاء تعريــف حقيقــي لعقــد 
عتبــار أن هــذا ااالم  ىلإألخــري يشــمل األوعيــة العقاريــة التابعــة لألمــالك الوطنيــة اخلاصــة ويهــدف تيــاز 

  على تسيري املرافق العامة.ر فقط ان املشاريع االستثمارية وال يقتصاحتض
  االمتياز.الطبيعة القانونية لعقد  الثاين:الفرع 

عقــد  قــد االمتيــاز يعتــربعح التســاؤل التــايل هــل لتحديــد الطبيعــة القانونيــة لعقــد االمتيــاز وجــب طــر    
لتايل صاحب االمتياز يقبل الشر طتها سل إداري أي تكون الدول يف مركز الئحي مبعىن تستعمل وط و

لتايلعقد االمتياز عقد مدين يستمد أصوله من مبادئ القانون املدين  أم أنّ  املفروضة؟ يضم شـروط  و
  املساواة؟تعاقدية يكون لألطراف فيه حمل 

لتـايل تكـون العالقـةعقد االمتي قائمـة  اقديـةتع از ذو طبيعة مزدوجـة تكـون فيـه اإلدارة طرفـا يف العقـد و
تكـون لـإلدارة سـلطة يف التعـديل قـد عاقدين هذا من جهـة ومـن جهـة أخـرى على مبدأ العقد شريعة املت

حــد التزاماتــعلــى املتعاقــد االــذي يطبــق والرقابــة وتوقيــع اجلــزاءات كالفســخ مــثال  وهــذا مــا ه لــذي أخــل 
 تــنص : " ... والــيت كرذ الســابق الــ 09/152مــن املرســم رقــم  20يظهــر جليــا مــن خــالل نــص املــادة 

ملستفيد من االمتياز للتشريع املعمـول بـه و لاللتزامـات املنصـوص عليهـا يف دفـرت يؤدي كل إخالل من ا
  دولة املختص إقليميا " مببادرة مدير أمالك الالشروط إىل إسقاط احلق منه اجلهات الفضائية املختصة 

  االمتياز.خصائص عقد  الثالث:الفرع 
ىل عقد االمتياز وكـذا التطبيقـات العمليـة إ ريعية السابقة الذكر اليت أشارتالتش وصصمن خالل الن   

بشــكل  لتســيري ملفــات االمتيــاز جنــد أن عقــد االمتيــاز يتســم جبملــة مــن اخلصــائص التاليــة الــيت نوردهــا
  خمتصر:  

 يف فتبعــي وهــو حــق االنتفــاع فــال حيــق لصــاحب االمتيــاز التصــر يرتتــب علــى حــق عيــين عقــاري  أوال:
أمـا البنيـات فيحـق  للدولـة،ا االسـتثمار فهـي ملـك مقصـور علـى ليهعاء العقاري اي األرض املقام عالو 

  .)22( له التصرف فيها بعد إجناز املشروع وحصوله على شهادة املطابقة
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دره إدارة أمالك الدولة مرفقا بدفرت الشروط الذي حيدد اخلطوط الرئيسية للنشـاط تصعقد إداري  نيا:
  .)23( يتثمار سالا

  .)24( الصناعيعقد االمتياز يقيد مبدة زمنية وهذا ما أكدته تشريعات العقار أن  املدة أيحمدد  لثا:
بعـة لألمـالك الوطنيـةرابعا:  صصـة أو حمتملـة التخصـيص اخلاصـة للدولـة غـري خم يقـع علـى قطعـة أرض 

  .)25( نح لشخص طبيعي ومعنوي خيضع للقانون اخلاصومت
لــدينان نضــريكــو ي خامســا: وة تكــون  وة جتاريــة خــالل املــدة  ر الرمــزي دفــع إ خــالل مــدة اإلجنــاز وإ

  ) 26( الباقية لالستغالل
يف وجــوهرا د ركنــا بــد مــن الشــكلية الــيت تعــعقــد شــكلي ال يكفــي الرضــا واحملــل والســبب بــل ال سادســا:
   عقار.كون االمتياز ينصب على   العقد،انعقاد 

لوعـاء العقـاري املوجـه االسـتثمار ، يعـد اسـتغالل ا بة لعقـد االمتيـاز كـأداةلنسه لجممل ما ميكن قو     
عرفهـــا عقـــد فعـــال طفـــرة ونقلـــة نوعيـــة يف التشـــريع العقـــاري اجلزائـــري وقـــد جـــاء عقـــب اإلخفاقـــات الـــيت 

الـذي فصـل يف  08/04ثالب اليت شـابته ، وأبـرز مكاسـب عقـد االمتيـاز مـا جـاء بـه األمـر التنازل وامل
ىل تنــازل مــع إمكانيــة حصــول صــاحب االمتيــاز علــى للتحويــل إ المتيــاز وجعلــه غــري قابــلعقــد اة عــطبي

إلضـافة إىل حصـوهلم علـى رخصـة البنـاء وهـذا  11مـا تؤكـده املـادة القروض البنكية لتمويل مشاريعهم 
 لالسابق الذكر حيـث تـنص :" خيـول مـنح االمتيـاز للمسـتفيد منـه احلـق يف احلصـو  08/04األمر  من
دة على صة البناء كما يسمح له لى رخع نشـاء رهـن رمسـي لصـاحل هيئـات القـرض علـى احلـق ز ذلك 

ت املقــرر إقامتهــا  ا العقــد ..." ، لكــن ال خيلــو هــذالعيــين العقــاري النــاتج عــن االمتيــاز وكــذا علــى البنــا
اآلونـة ه يف أنـ من مآخذ  ومساوئ تتعلق يف معظمها  ببطء إجراءات احلصول علـى عقـد االمتيـاز ولـو

  يف إجـــــراءات منحـــــه ، والـــــيت ســـــنتطرق إليهـــــا هـــــي األخـــــرى الحقـــــا ســـــن ملحـــــوظ األخـــــرية لـــــوحظ  حت
الصـناعي مـع  ازيني السـتغالل العقـارإلضافة  التهافت امللفت للنظر من قبل بعض الطفيليـني واالنتهـ

لتايل  لدينار الرمزي و   متنازل اجلميع .ح يف صبيعدم امتالكهم ملوارد مالية كون االمتياز مينح 
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   بتطور التشريع.منح العقار الصناعي  وإجراءاتتطور طرق  الثاين:حث املب
ال يتـأتى ذلـك إال مـن قية للتنمية الشاملة و حقي املنتج قاطرةكما أشر سابقا يعترب تفعيل االستثمار     

هد هـذا األخـري ذلك شـلـ ،التنميـةعنصر حيوي يف ركب  عتباره يشكلخالل تطوير العقار الصناعي 
سـنتناول  لـذلكله كما تباينت فيه التشريعات والتنظيمات املنظمة   أخرى،إىل  ر ملحوظ من حقبةتطو 

نح االمتيـــاز يف ظـــل قـــانون املاليـــة وصـــوال ملـــ الصـــناعي،قـــار أهـــم التطـــورات يف طـــرق وإجـــراءات مـــنح الع
       .2015ة التكميلي لسن

  ر الصناعي تشريعات العقا عربار خصصة لالستثمة املعيو ألا أوجه وطرق منح األول:املطلب 
 بل البد من معرفة اهليئات الصناعي،قد ال يكفي احلديث عن الوسائل القانونية الستغالل العقار     

املوجــــه  املســــايرة للعقــــارتطــــورت هــــذه اجلهــــات بتطــــور التشــــريعات والتنظيمــــات وقــــد  ملنحــــه،املخولــــة 
    لي:ي افيملالستثمار واليت جنملها 

املعــدل واملــتمم املتعلــق برتقيــة االســتثمار  93/12ملرســوم التشــريعي ا ة يفة املاحنــة لالمتيــاز الــوارداجلهــ -
 94/313أنشـئت مبوجـب املرسـوم التنفيـذي اليت  )APSI(تابعته وكالة ترقية االستثمار ودعم مهي 

فـيمكن لصـاحب عقـد الذا هـ ةطبيعـعـن أمـا  االسـتثمار،املتضمن صالحيات وتنظـيم وسـري وكالـة ترقيـة 
   تنازل.يل عقده إىل عقد عقد االمتياز حتو 

صـادق علـى األمـر امل 01/16قـانون بنـاء علـى  )ANDI(الوكالة الوطنية لتطـوير االسـتثمار تعترب  -
أنه ال ميكن لصـاحب  إالّ  ،)27( االمتياز املخولة ملنح املتضمن تطوير االستثمار املعدل واملتمم 01/03

   تنازل.ىل ده إيل عقو حتاالمتياز 
الذي حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز والتنازل عن األراضي التابعة  06/11 خبصوص األمرأما  -

طلــب االمتيـــاز يقــدم إىل األمانـــة فـــإن  )28(ســتثمارية وجهــة إلجنـــاز مشــاريع الألمــالك اخلاصــة للدولـــة امل
  تنازل.حتويل عقده إىل عقد ز متيااال وحيق لصاحب الوالية،العامة للوالية اليت يرتأسها وايل 



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
الدراسات  مجلة 

 األكادیمیة
 

 
151  

 متعددة التخصصاتعلمیة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

ويف عمومهـا  معينـة،حظ يف هذه األجهزة واهليئات املاحنة للعقار الصـناعي غـري مسـتقرة علـى جهـة املال
عية العقارية وهذا مـا جيعـل هـذا النـوع مـن العقـار يتخـبط يف دوامـة وقصـور مبدأ التنازل عن األو  تكرس

    التنازل.ن عقد ديث عحلايف استغالله كما مت اإلشارة إليه عند 
  )29( 2011منح االمتياز يف ظل قانون املالية التكميلي لسنة املطلب الثاين: 

س  لنسـبة ملـنح االمتيـاز ال 2011 انون املاليـة التكميلـيقبل احلـديث عـن فحـوى مـا جـاء بـه قـ    
ــــد هــــوعالــــذي يعتــــرب نقطــــة حتــــول مفصــــلية  الــــذكر،الســــابق  08/04أن نتطــــرق إىل األمــــر  يف د جدي

كونـــه ألغـــى صـــيغة التنـــازل واســـتحدث شـــروط   بيانـــه،كمـــا ســـبق زائـــر  اســـتغالل العقـــار الصـــناعي يف اجل
  ذه األوعيــة غــري قابلــة للتحويــل إىل تنــازل يــة موجهــة لالســتثمار وهــجديــدة واملتمثلــة يف مــنح أوعيــة عقار 

  بطرقتني:تتم هي األخرى  االمتياز صيغة منح
ميــنح "  تــنص:الــيت لــذكر الســابق ا 08/04مــن األمــر  03ملــادة ســب احا ذاملــزاد العلــين الرتاضــي وهــ

لرتاضــي علــى ااالمتيــاز علــى أســاس دفــرت أعبــاء عــن طريــق املــزاد العلــين املفتــوح أو امل ألمــالك قيــد أو 
  »....التابعة لألمالك اخلاصة للدولة 

يف إىل مـــاورد ذلــك  حنيـــل ضــياملــزاد العلـــين والرت مـــا يتعلــق  وكــلللتفصــيل فيمــا يتعلـــق حبــاالت تطبيـــق 
  السابقني الذكر.  09/153و 09/152 املرسومني

 :08/04األمـر  مـن 04نصـت عليـه املـادة سـنة قابلـة للتجديـد وهـذا مـا  33كما مينح االمتياز ملدة 
...تكــون األراضــي التابعــة ألمــالك الدولــة املوجهــة الســتقبال مشــاريع اســتثمارية حمــل مــنح امتيــاز ملــدة "

    «.) سنة 99تسع وتسعون () سنة قابلة للتجديد وأقصاها 33( ن سنةثو ث وثالثال
ى حتديـد املوقـع وترقيـة ة الوالية للمسـاعدة علـا خبصوص اجلهة املاحنة للعقار الصناعي فهي اللجنأمّ     

املتضــمن  10/20) الــيت أنشــئت مبوجــب املرســوم  CALPIREFاالســتثمارات وضــبط العقــار ( 
   )30( ط العقـــار وتشـــكيلتها وســـريهاوضـــب االســـتثماراتيـــد املوقـــع وترقيـــة ى حتدعلـــ ســـاعدةتنظـــيم جلنـــة امل

كذا على عدم حتويل االمتياز إىل لين يف منح االمتياز و ت على طريقة الرتاضي واملزاد العهذه اللجنة أبق
 ةتسـمي ريغـتأن ت ، أمانة اللجنة مديرية الصناعة وترقية االستثمار قبـل 08/04األمر  اليت كّرسهاتنازل 
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واحـدة كـل  كمـا جتتمـع مـرة ، )32( عضو يرأسـها السـيد وايل الواليـة 52تتكون من ،  )31( املديريةهذه 
  .                                                  )33( ضرورة إىل ذلكشهر وكلما دعت ال

ــــال علــــى صــــ     تلــــين قــــرر د العزايغة املــــونظــــر للــــبطء يف إجــــراءات مــــنح العقــــار الصــــناعي وقلــــة اإلقب
دخــــال إجــــراءات جديــــدة يف جمــــال احلصــــول علــــى العقــــار العمــــومي املوجــــه الســــلطات العليــــا للدولــــة إ

والـــذي أســـتبعد ، املشـــار إليـــه أعـــاله  2011ميلـــي لســـنة جـــب قـــانون املاليـــة التكلالســـتثمار وذلـــك مبو 
ن املاليــــة قــــانو  مــــن 15ادة طريقـــة املــــزاد العلــــين وأبقــــى علــــى صـــيغة الرتاضــــي وهــــذا مــــا نصــــت عليـــه املــــ

ميـنح االمتيـاز علـى أسـاس دفـرت شـروط عـن طريـق الرتاضـي علـى األراضــي  " : 2011التكميلـي لسـنة 
ف إىل ذلك  مت استحداث امتيازات جديـدة وختفيضـات وكـذا أض "اخلاصة للدولة ...التابعة لألمالك 

وعلــى ، طق يف اجلزائــر املنــا ةعــطبياة تســهيالت يف اقتنــاء األوعيــة العقاريــة املوجهــة لالســتثمار مــع مراعــ
لـــدينار الرمـــزي ســـبيل املثـــال ابق كمـــا أبقـــى قـــانون املاليـــة الســـ،  )34( ال احلصـــر مـــنح العقـــار الصـــناعي 

ة املسـاعدة علـى حتديـد املوقـع وترقيـة االسـتثمارات وضـبط العقـار بنـاء علـى املـادة الذكر على عمـل جلنـ
لفــات ســامهت يف تســريع وثــرية و دراســة امل الــيت ضــياة الرت يف إطــار صــيغ منــه ، ولكــن هــذه املــرة  05

  وإجناز املشاريع .
د يطيــل يف أمــد ممــا قــ ضــمنها،تواجــدين لكــن مــا يؤخــذ علــى هــذه اللجنــة هــو العــدد الكبــري لألعضــاء امل

   املشروع.دراسة امللفات وإعطاء املوافقة إلجناز 
   )35( 5012لتكميلي منح االمتياز يف ظل قانون املالية ا الثالث:املطلب 

حبيث مت إلغـاء جلنـة املسـاعدة  2011ن قانون املالية التكميلي لسنة م 05املادة نص تعديل يف ت    
 48وهــذا مبوجــب املــادة  )CALPIREF(ت وضــبط العقــار وقــع وترقيــة االســتثماراعلــى حتديــد امل

لرت يـــرخص االم " الـــذكر:الســـابق  2015مـــن القـــانون املاليـــة التكميلـــي لســـنة             ر مـــنبقـــرا ضـــياتيـــاز 
   وايل:

الســـتثمار الـــذي يتصـــرف كلمـــا تطلـــب األمـــر ذلـــ بنـــاء علـــى - ك اقـــرتاح مـــن املـــدير الـــوالئي املكلـــف 
ــــة لتنســــيق مــــع املــــديري ن الــــوالئيني للقطاعــــات املعنيــــة علــــى األراضــــي التابعــــة لألمــــالك اخلاصــــة للدول
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ــــة للمؤسســــات العمو  ــــة املتبقي ــــة املنحلــــةواألصــــول العقاري ــــة  ألصــــولوا مي الفائضــــة للمؤسســــات العمومي
  النشاطات.صادية وكذا األراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق االقت

لفـة بتسـيري املدينـة اجلديـدة علـى األراضـي الواقعـة داخـل حمـيط املدينـة اقـرتاح مـن اهليئـة املكبناء علـى  -
   ملدينة.اجلديدة بعد موافقة الوزير املكلف 

ي التابعة ملنطقة التوسع السياحي بعد موافقة لوطنية لتطوير السياحة على األراضالة اوكلبعد موافقة ا -
لسياحة    «.الوزير املكلف 

نلحـــظ أنـــه قـــد مت إعطــاء صـــالحيات واســـعة للـــوايل يف تســـيري ملـــف العقـــار  مــن خـــالل هـــذه املـــادة    
لوالية  املوجهـة إىل منـاطق  شـاريعملاتنـف مسـألة عـرض إضافة إىل ذلك مازال الغموض يك ،الصناعي 

انون املاليـة ه قبـل تعـديل قـللفصل فيها من قبل الوايل ، حيـث أنّـوكذا املدينة اجلديدة  يالتوسع السياح
كانـــت املشـــاريع الســـياحية تعـــرض أمـــام اللجنـــة الوالئيـــة املشـــار إليهـــا أعـــاله قبـــل إلغائهـــا   2011لســـنة 

 25/12/2011بتـــــاريخ  12505قـــــم نيـــــة ر وطلعامـــــة لألمـــــالك اوذلـــــك مبوجـــــب تعليمـــــة املديريـــــة ال
ل للتحويـــل إىل يبقـــى مـــنح االمتيـــاز غـــري قابـــاألحـــوال ويف كـــل منة إنعـــاش االســـتثمار الســـياحي ، املتضـــ
  .اري العمل به س تنازل

 01تضــمنتها التعليمــة الوزاريــة املشــرتكة رقــم فقــد نح حــق االمتيــاز ملــأمــا خبصــوص اإلجــراءات اجلديــدة 
جراءات املتع 06/08/2015خة يف املؤر  مبـنح حـق االمتيـاز حكام املتعلقة وضع حيز التنفيذ لأللقة 

طـرف مـن املمضـاة ملشـاريع االسـتثمارية ولة واملوجهـة إلجنـاز اعلى العقارات التابعة لألمالك اخلاصة للد
ات لفــحيــث يــتم دراســة امل فقــد،الصــناعة واملنــاجم  ووزيــراملاليــة  ووزيــروزيــر الداخليــة واجلماعــات احملليــة 

   التالية:تثمار وفق اإلجراءات ملشاريع االس االمتيازتضمنة طلب امل
اص والـــذي يتقـــدم بطلـــب للقـــانون العـــام أو اخلـــ معنـــوي خاضـــع حيـــب علـــى كـــل شـــخص طبيعـــي أو -

لرتاضي على أرض أو عقار موجه لالسـتثمار أن يـودع ملفـا   مرفـوقألجل احلصول على حق االمتياز 
  يميا.إقلاملؤهلة  واملناجمرية الصناعة ى مديلد واقتصاديةرسة تقنية بدا
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السـتثمتوكل مهمة دراسة طلبـات احلصـول علـى حـق االمتيـاز للمـدير الـ - ار يستشـري والئي املكلـف 
ت الوالية املعنية مباشرة بذات    املشروع.يف ذلك مدير

ت الوالئية تلتزم هذه األخرية ّ  08عـدى يت بداء الـرأي يف أجـل ال بعد استشارة املدير م ويف غيـاب أ
  إجيابيا. ذلك يعترب الرأي

بتقريـر تقيمـي مـربر  مرفـوقا األخري إىل الـوايل بعد تشكيل امللف وفق اإلجراءات املشار إليها يرسل هذ
ت  08يف أجل ال يتعدى  ريخ احلصول على أراء املدير م ابتداء من    املعنية.أ

ختاذ قرار منحيبت الوايل -   لرتاضي.تياز االم حق  يف الطلب 
لرتاضــي إىل املســتثمر ويرســل ذات امليبلــغ الــوايل دون أ لــف إىل إدارة أمــالك جــل لقــرار مــنح االمتيــاز 

  الدولة.على قوة التنفيذ من قبل كل مصاحل  دولة قرار القبول املتخذ من قبل الوايل حيوزال
مج مـدقق ثمر لـسـتـاء إجـراءات اإلمضـاء مـع املتلتزم إدارة أمـالك الدولـة  - دفرت الشـروط احملـدد لـرب

ّ  08يـة يف أجـل ياسـة االقتصـادية الوطنشروط وبنود منح االمتياز املعدلـة وفقـا للس وكذالالستثمار  م أ
   .يوما املوالية 15لاملوالية لتاريخ احلصول على ملف ومنه إعداد عقد حق االمتياز مسجال خال

ريــخ تيــاز ال ميكــن أن يتجــاوز شــهرا ابتــداالم حــق يكــن مــن أمــر فــإن أجــل إعــداد قــرارهمــا م اء مــن 
  الوايل.استقبال امللف املرسل من قبل 

الســتثمار يف أجــل ال الــرفض يبلــغ صــاحب اليف حــ -  15طلــب مــن طــرف املــدير الــوالئي املكلــف 
  مربر.يوما مبوجب تبليغ 

ئـــق املتعلقـــة حـــدث اا هـــذه التعليمـــة والـــيت تعتـــرب مــن بـــني ميكــن أن نعلـــق علـــى مـــا جـــاء يف نــص     لو
عتبــالعقــار املوجــه ل ت ملالســتثمار ، مل حيــن الوقــت للحكــم علــى مــدى فاعليتهــا   ر فيــه بعــض الــوال

تطبق بعد ما ورد يف مضـامينها ، هـذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى  تنـدرج هـذه التعليمـة ضـمن قـرارات 
شــرت جــراءاإل ا للدولــة خبصــوص تقــدمي تســهيالت يفالــيت تصــدرها الســلطات العليــ ات اإلداريــة الــيت 

ي لـــذلك ، الحظنـــا التعـــاط ومـــة مـــؤخرا قصـــد القضـــاء علـــى مظـــاهر البريوقراطيـــة ، وكتجســـيدفيهـــا احلك
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واجلــوازات  ةالبيــو مرتيــاجلديــد مــع إجيابيــات التكنولوجيــة واحلداثــة ممــا أســهم يف ظهــور بطاقــات التعريــف 
  ... ةالبيو مرتي

واملتمثلة يف سـرعة  ة إلعطاء نفس وبعد جديد لالستثمارسياسية دحسب هذه التعليمة نلمس فيه إراو 
وإيـالء العنايـة التامـة للمشـاريع الـيت ختـدم  واملـواطن،ة بـني اإلدارة دراسة امللفات مما يسهم يف إعادة الثق

واملتنــوع الــذي يعــد بــديل السياســة االقتصــادية وهــذه السياســة هــي تشــجيع االســتثمار الصــناعي املنــتج 
ت ودقت  اليتت اللمحروق ح االضطرا ا ر قوس اخلطر وأصبحت ال تواكب إىل حـد مـا عصفت 

   حقيقي.فكري وإجياد بديل مما عّجل النظر يف الت التنمية،متطلبات 
اليـة مـن قـانون امل 48قد ال نكون منصفني يف نقد موضوعي هلذه التعليمة وحىت ما ورد يف نـص املـادة 

   السياسة.ظهار جناعة هذه يل إلكف  فالزمان 2015التكميلي لسنة 
  

   ــة:اخلامت 
  

ت والتباينــات إن صــح التعبــري لصــناعي يف اجلزائــر يــدر املتتبــع  لشــأن العقــار ا     ك جليــا تلــك التجــاذ
التنظيمــــات املنظمــــة لــــه الــــيت عرفهــــا هــــذا األخــــري مــــن خــــالل تــــراكم وعــــدم االســــتقرار يف التشــــريعات و 

خــر يف وقــوع اخــتالالت يفكثــري   نييوقصــورها يف أحــا  عجلــة التنميــة وبــروز ة ، ممــا قــد يــؤثر بشــكل أو 
ادة ملموســة وجــادة خاصــة يف الســنوات األخــرية  مــن قبــل ل مــداها ، صــحيح فيــه إر نزاعــات قــد يطــو 

االعتمـاد علـى صـيغة الرتاضـي  السلطات العليا للدولة لغرض تطـوير وترقيـة العقـار الصـناعي مـن خـالل
عــاء املخصــص لالســتثمار يشــكل االمتيــاز غــري القابــل للتنــازل ، علــى اعتبــار أن الو عقــد  هانالــيت تضــم
ضـ ي حـال مـن األحـوال ، ومـن زاويــة  بة غـري متجـددة  والعبــثثـروة  فيـه خـط أمحـر ال ميكـن جتــاوزه 

ـا اإلجـراءات اجلديـدة املتالحقـ  عياة بشـان تسـهيل احلصـول علـى العقـار الصـنأخـرى املـزا الـيت أتـت 
ن ي تطبيقهـا ، ضـف إىل ذلـك مـا ملسـناه مـت يعرف مبصطلح تسهيل اإلجراءات اإلدارية اجلـار  فيما
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يئة املناطق الصناعية ومناطق النشاطات ، كل هـذه األمـور خالل املبالغ الطائل ة اليت رصدت إلجناز و
  . تكن مشفوعة برؤية موضوعية واستشرافيةنثمنها لكن يف نظر غري كافية إن مل 

  س أن نسدي يف األخري مجلة من التوصيات: ال 
السـتثمار بصـفة عانظومة التشريعية والقانونية املتعلضبط امل - خـاص مـة والعقـار الصـناعي بشـكل قـة 

بيــات تتكيـف واملسـتجدات الراهنـة مــع ضـرورة عقـد لقـاءات تقييميــه حقيقيـة للوقـوف عنـد إجيا وجعلهـا
  جناعته.وسلبيات كل تشريع ومدى 

ـال التحفيــزي للمسـتثمرين ومـرافقتهم يف خمتلــهتمـااال - هــذه  عتبـار ريعهم،مشــاف مراحـل إجنـاز م 
امل مساعد على تدفق رؤوس األموال وترقية االستثمار وتوفري املناخ املالئـم مبـا يف التحفيزات تشكل ع

     واجلمركية.ذلك التحفيزات الضريبية 
هيـل وإعـادة االعتبـار للمنـاطق القدميـة كـطق النـامإنشاء املزيد من مناطق الصـناعية و  - ون نشـاط مـع 

ذا العمـــل مـــع ضـــرورة اإلســـراع يف اســـتخراج ويتماشـــى هـــ الصـــناعي،ر هـــذه األوعيـــة تعـــد حاضـــنة للعقـــا
  املناطق.رخص التجزئة هلذه 

مــل ع فلوعــاء العقــاري املوجــه لالســتثمار وتــوفري ظــرو اإلبقــاء علــى اســتقرار اهليئــة أو اجلهــة املاحنــة ل -
               الضغوط.ئمة هلا بعيدة عن مال
ا تواكـــب التطـــورات احلاصـــلة يف جمـــال العقـــار الصـــناعي وجعلهـــ يئـــات املكلفـــة بتســـيري وإدارةدعـــم اهل -

    العمل.كما جيب حتديد أدوارها بدقة واالبتعاد عن الغموض يف طريقة   التسيري،
  

   التهمـيش:
   .62ص  ،2008اجلزائر  والنشر،دار هومة للطباعة  الصناعي،العقار  لوف،خم ةبوجرد )1(
املتضمن قانون األمالك الوطنية املعدل  01/12/1990ؤرخ يف امل 90/30ون رقم لقانا )2(

  .52عدد  ،1990جريدة رمسية  ،واملتمم
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خ يف املؤر  75/58من القانون املدين  351اجلزائري عقد البيع يف املادة  يعرف املشرع) 3(
ن العدل واملتمم  29/09/1975 ء أو حقا ي ملكية شيينقل للمشرت " عقد يلتزم مبقتضاه البائع 

  ماليا آخر يف مقابل مثن نقدي "
  .62ص  السابق،نفس املرجع  خملوف،بوجردة  )4(
الستثمار االقتصادي الوطين  21/04/1982املؤرخ يف  82/11قانون  )5(  اخلاص،املتعلق 

وجيه االستثمارات املتعلق بت 88/25امللغى مبوجب القانون رقم  ،34عدد  ،1982مسية ر  ةجريد
  .28عدد  ،1988جريدة رمسية  ،12/07/1988 املؤرخ يفصة الوطنية اخلا

 استشاريةالذي يتضمن إحداث جلنة  28/02/1973املؤرخ يف  73/45 التنفيذي املرسوم )6(
  .20 عدد ،1973ة يجريدة رمس الصناعية،لتهيئة املناطق 

 الصناعية،رة املناطق دااملتعلق  03/03/1984املؤرخ يف 84/55التنفيذي رقم  املرسوم) 7(
  .1984جريدة رمسية 

ات تسيري يتضمن تنظيم مؤسس 03/03/1984املؤرخ يف 84/56 التنفيذي رقم املرسوم )8(
  .1984جريدة رمسية  الصناعية،املناطق 

  .63جع ص ر ملنفس ا خملوف،بوجردة   )9( 
 السوق.قية للعقار أي سعر سعر التنازل حيدد حسب القيمة احلقي )10(
الوطنية  األمالكلشروط إدارة  احملدد 23/11/1991املؤرخ يف  91/454املرسوم التنفيذي ) 11(

  .60، عدد 1991اجلريدة الرمسية  ذلك،بعة للدولة وتسيريها ويضبط كيفيات التا مةوالعااخلاصة 
دة رمسية ، جري18/12/1991رخ يف املؤ  1992املالية لسنة املتعلق بقانون  91/25 نقانو ) 12(

  .65عدد  ،1991
ا قانون املالية لسنة  49/51) ويتعلق األمر بتطبيق قاعدة 13( عبها اليت مل تستو  2009اليت جاء 

رت نقاشات حادة  وقدالكثري من الدول اليت تريد االستثمار يف اجلزائر  من لبعض ا اوأعتربهأ
 اجلزائر.معوقات االستثمار يف 
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جريدة رمسية  االستثمار،املتعلق برتقية  05/10/1993املؤرخ يف  93/12 املرسوم التشريعي )14(
   االستثمار.تطوير املتعلق ب 01/03ألمر  امللغى 64عدد  ،1993

 املناطق ياز يفمتاملتعلق مبنح اال 17/10/1994املؤرخ يف  94/322رسوم التنفيذي رقم ) امل15(
 .67عدد  ،1994رمسية جريدة  االستثمار،ية اخلاصة يف إطار ترق

الذي حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز على  01/09/2008املؤرخ يف  08/04األمر  )16(
   2008ابعة لألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع استثمارية، جريدة رمسية األراضي الت

  .49عدد 
دد شروط وكيفيات منح الذي حي 02/05/2009يف املؤرخ  09/152م التنفيذي ملرسو ا )17(

رمسية  جريدة استثمارية،از على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع االمتي
  .27عدد ،2009

ح من الذي حيدد شروط وكيفيات 02/05/2009املؤرخ يف  09/153املرسوم التنفيذي ) 18(
لة احمللة واألصول العمومية املستقلة وغري املستققية التابعة للمؤسسات متياز على األصول املتباال

  .27عدد ،2009ية ، جريدة رمسالفائضة التابعة للمؤسسات العمومية االقتصادية وتسيريها
   5بعة لطا مقارنة،دراسة  اإلدارية،األسس العامة للعقود  الطماوي،سليمان حممد ) الدكتور 19(

   .108ص  ،1991مصر مشس، مطبعة جامعة عني
حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز على الذي  08/04مر ) األستاذة أكرون الياقوت، األ20(

  لرتقية االستثمار  استثمارية كأداةك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع األراضي التابعة لألمال
   .2010 العليا،جملة احملكمة 

    .69ص  سابق،مرجع  خملوف، ستاذ بوجردة) األ21(
  الذكر.السابق  09/152يذي من املرسوم التنف 18) أنظر املادة 22(
  الذكر.ق من نفس املرسوم الساب 17) أنظر املادة 23(
  الذكر.السابق  09/153من مرسوم  16 واملادة 09/152من املرسوم التنفيذي  12) أنظر املادة 24(
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  .09/152ملرسوم التنفيذي من ا 01ة اد) أنظر امل25(
  .09/152املرسوم التنفيذي  15) أنظر املادة 26(
املؤرخ يف  01/03املصادق على األمر  21/10/2001املؤرخ يف  01/16قانون ) 27(

 واملتمم.تطوير االستثمار املعدل قانون املتضمن  20/08/2001
لتنازل يفيات منح االمتياز واكروط و ش دالذي حيد 30/08/2006املؤرخ يف  06/11األمر ) 28(

 2006جريدة رمسية  استثمارية،جهة إلجناز مشاريع عن األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة املو 
 .53عدد 

   2011املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  18/07/2011املؤرخ يف  11/11القانون ) 29(
  . 40عدد  ،2011جريدة رمسية 

املتضمن تنظيم جلنة املساعدة على  12/01/2010 املؤرخ يف 10/20 يذينفالت مو املرس) 30(
 .04عدد  ،2010ة رمسية جريد وسريها،ع وترقية االستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها حتديد املوق

) مت تغيري تسميتها يف العديد من املناسبات من مديرية التنمية الصناعية وترقية االستثمار إىل 31(
  واملناجم.الصناعة مار إىل مديرية عة وترقية االستثالصناة يمدير 

  أعاله.املشار إليه  10/20 التنفيذي رسوممن امل 03املادة  أنظر )32(
  الذكر.السابق  10/20التنفيذي  من املرسوم 04ملادة ا ) أنظر33(
 11/11نون قالا من 09انظر املادة  اجلديدة،ملعرفة املزيد عن أهم التحفيزات والتدابري ) 34(

ة املديرية العامة جاءت به تعليمكذلك أنظر ما و  ،2011ن قانون املالية التكميلي لسنة املتضم
وة  25/12/2011ؤرخة يف امل 12502 لألمالك الوطنية رقم املتعلقة تطبيق ختفيضات على إ

 59الدورة  يف 01م قمار ر لس الوطين لالستثقرار ا وكذا لالستثمار،االمتياز على األراضي املوجهة 
  .22/12/2011بتاريخ 

املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  23/07/2015املؤرخ يف  15/01) القانون رقم 35(
 .40عدد  ،2015رمسية ريدة ج ،2011
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نية)   االدارة الرشيقة للموارد البشرية (التجربة اليا
  

  أ. بن دهينة مرميإميان                          ي . محودأ                   براهيمي آسية د.           
  سانجامعة تلمسان                        جامعة تلم         لمساناملدرسة العليا إلدارة األعمال ت 

brahimi.assia@ymail.com   imane.hamoudi@univ-tlemcen.dz            Meryemben17@yahoo.fr 
  

  خصاملل
وهو دف هذه الدراسة اىل تسليط الضوء عل أحد أهم األساليب احلديثة لتسيري املوارد البشرية 

ين االقتصاد منه عاىن ما نتيجةأسلوب االدارة الرشيقة، هذا األسلوب ظهر   نفاذ من احلربني بعد اليا
نيون يف عمل حيث املوارد، خمتلف  خمتلف على والقضاء مالعد من القيمة خلق على الفرتة هذه اليا
 عدة قبل من وبعدها تويو شركة قبل من الرشيقة اإلدارة أسلوب انتهاج التبذير. إن مصادر

 التكاليف يف التحكم خيص فيما مبهرة نتائج حتقيق من األخرية هذه مكن اإلنتاج يف رائدة مؤسسات
لرفع من  ومن نتائج تطبيقها حتسني ممارسات  اهلدر، أشكال خمتلف على والقضاء املوارد البشرية 

 ل له.كفاءة املوردة البشري وتعزيز انتاجيته واالستغالل األمث

نية الرشاقة، الكلمات املفتاحية:   اإلدارة الرشيقة، إدارة املوارد البشرية، الشركات اليا
Abstract: 
This study aims at shedding light on one of the most modern methods of human resource 
management, which is the lean management method , This approach emerged as a result of 
the depletion of various resources by the Japanese economy after the two wars, Where the 
work of the Japanese in this period, the value creation from scratch and eliminate the various 
sources of waste. The adoption of lean management style by Toyota and then from several 
leading institutions in production by enabling the latter to achieve impressive results in terms 
of cost control and the elimination of various forms of waste, And the results of their 
application to improve human resources practices of the lifting of the human supplied 
efficiency and enhance productivity and optimal exploitation for him. 
Keywords: Agility, lean management, Human Resource Management, Japanese Companies  
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  مقدمة

ن من ندرة يف مواردها الطبيعية  من اجلزر ذات الطبيعة اجلبلية  ، فهي تتكون من جمموعةعاىن اليا
بها إال القليل من موارد الثروة املعدنية ، وحىت  اليت حتول دون التوسع الزراعي ، كما أن الطبيعة مل 

ن يتزايد عددهم يوماً بعد يوم ، فقد جربت عدة مداخل كان أخرها تضمن العيش الكرمي ألبنائها الذي
ا على بعض الدول ية الثانية انتهاج سياقبل احلرب العامل سة استعمارية حتاول من خالهلا فرض سيطر

ا من املوارد املادية ، فكانت احلرب الكورية ، والتوسع يف  مني احتياجا اليت تستطيع من خالهلا 
ب ال أن هذا املدخل بدًال من أن يوجد حًال لبعض مشاكلها جلب عليها الدمار يف احلر منشور ، إ

ن وسيلة العاملية الثانية بس بب اصطدامه مبصاحل الدول االستعمارية الكربى. وبذلك مل يعد أمام اليا
وفرة فيه ، لتجد فرصتها للحياة الكرمية إال أن حتاول االستغالل األمثل ملوردها الوحيد الذى لديها 

ا لى كيفية استخدام إمكاوهو العنصر البشرى ، فوضعت كل تركيزها بعد احلرب العاملية الثانية ع
لطريقة اليت تساعدها على حتقيق وفورات متكنها من سد احتياجات السكان من الغذاء  البشرية 

ال تبىن واحتياجات التصنيع من املوارد املادية ، ولقد كان من بني وسائل اإلدار  نية يف هذا ا ة اليا
ا األساسية أن املوارد ال ا األساسية وأغلى أصوهلا بشرية للمنظمة هي ثرواسرتاتيجية أحد أركا

نية يف معاملة العنصر البشرى هو التأكيد  مجيعاً.والركن الثاين الذى ترتكز عليه اسرتاتيجية اإلدارة اليا
عتبارهم جمرد أدوات يف العملية على وحدة املصلحة بني املنظمة والع املني ، فالعاملني ال ينظر إليهم 

خرى لتحقيق أهداف املنظمة اليت يعملون فيها ، بل حترص تغل جهودهم بطريقة أو اإلنتاجية تس
ن هناك منفعة متبادلة بينه وبني املنظمة ، وأن  لوسائل العلمية على إشعار الفرد  نية  اإلدارة اليا

احها لحة مشرتكة بينهما ، فكل ما يبذله من جهد من أجل بقاء املنظمة واستمرارها ، وجنهناك مص
نية خاصة ، وتقدمها يعترب  ً لبقائه ومنوه وتقدمه. ولتحقيق االسرتاتيجية السابقة فإن اإلدارة اليا ضما

رة الرشيقة وهي يف الشركات الكربى ذات التأثري اجلوهري على االقتصاد القومي تنتهج اسلوب اإلدا
ألساس عن كيفية االستخدام األمثل للموارد دا هلا خل املؤسسة بكافة أشكانظام متكامل تبحث 
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إلضافة إىل عنصر الوقت الذي يعترب من العناصر األساسية يف وظيفة  املادية، البشرية واملالية 
  اإلنتاج.

  إشكالية البحث:
ثة املستخدمة حاليا يف الكثري من املؤسسات، والذي يعد نظام االدارة الرشيقة من األنظمة احلدي

القيمة مضافة على طول امتداد سلسلة ر وحذف األنشطة ذات اليهدف أساسا للقضاء على التبذي
ا املؤسسات،  القيمة، كما يهدف هذا النظام اىل التحسني املستمر للعمليات والطرق اليت تعمل 

دة لقضاء على خمتلف أنواع  لتحقيق استجابة أسرع للعمالء، مع ز يف مستوى اجلودة، وذلك 
ستخدام جمموعة األد ة، ومن خالل أدوات خاصة اليت تدعم تدفق وات والتقنيات املنهجيالتبذير، 

القيمة يف إطار منطق التحسني املستمر.من خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية :كيف 
نية ؟يساهم أسلوب االدارة الرشيقة يف حتسني مم   ارسات ادراة املوارد البشرية يف الشركات اليا

  أمهية وهدف البحث:
ع االدارة الرشيقة الذي ميثل التوجه احلديث يف املنظمات املتميزة لدراسة اىل توضيح موضو دف ا

وحماولة تطبيق أدواته اليت تعكس التأثري على ممارسات ادارة املوارد البشرية كما ميكن عد الدراسة من 
ملفهوم يف املواضيع اجلديدة، حيث ظهر مفهوم اإلدارة الرشيقة حديثاً، وال تزال الدراسات امل تعلقة 

ا وتسعى مجيعها إىل حتقيق اإلضافة العلمية، ويعترب هذا املوضوع من املوضوعات اليت لديها بد ا
  القدرة على إيصال املنظمة إىل أن تكون مبدعة ورائدة.

عتباره األنسب هلذا النوع من  وقد اعتمد إلجناز هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي 
ألدبيات املتخصصة اليت تناولت موضوع الدراسة.والدراسات، وذلك االستاألحباث    عانة 

  حماور البحث:
  إن إجابتنا على إشكالية البحث ستتم من خالق التطرق إىل النقاط التالية:

 ةعموميات حول االدارة الرشيق  
   ممارسات ادارة املوارد البشرية  
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   نيةأسلوب االدارة الرشيقة يف الشركات اليا  
  ل االدارة الرشيقةأوال: عموميات حو 

  مفهوم الرشاقة واالدارة الرشيقة  -1
  مفهوم الرشاقة:  - أ

فمن خالل مراجعة األدبيات السابقة للمصطلح فقد وجد أن بعض الباحثني استبدلوا مصطلح 
) ويف هذا اإلطار ست عرض وجهات نظر الباحثني يف Agilityلح) خفة احلركة) (الرشاقة مبصط
  هذا املفهوم.

 هي مصدر ر شَق وتعين اخلفة والسرعة يف العمل) معجم ال ا رئد (، أما يفلغة: الرشاقة   •
فمعىن الرشاقة هو القدرة على التحرك السريع والسهل وقد ظهر مفهوم الرشاقة   Oxfordمعجم 

عرب جهود جمموعة من الباحثني يف معهد  1991يستخدم يف األحباث يف بداية عام كمصطلح 
Iacocca  يف دراسة بعنوان) اسرتاتيجية مؤسسات التصنيع يف القرن احلادي جبامعة الهاي

وجهة نظر خرباء الصناعة (، وقد حفزت هذه الدراسة الباحثني لعمل املزيد من  والعشرين: من
  ) Giles, Lansier, 2007, p.100ذا املفهوم (الدراسات اليت تتعلق 

  الرشاقة يف علم اإلدارة:  •
جمال اإلدارة تناولت موضوع الرشاقة من عدة جوانب إدارية،حيث تناولت إن األدبيات السابقة يف 

دبيات مفهوم الرشاقة التصنيعية، والرشاقة التنظيمية، والرشاقة اإلسرتاتيجية ،وقد عرف هذه األ
Ojha   ستخدام العمليات والسياسات الر ا قدرة املنظمة على التحرك مبرونة  شاقة التصنيعية 

قبل ني أن الرشاقة اإلسرتاتيجية عبارة عن خطوة وقائية واستباقية للحدث الطارئ الداخلية،يف ح
حية  وقوعه والعمل على عالجه لو حدث، ومن جانب أخر فقد تناول بعض الباحثني املفهوم من 

ا قدرة املنظمة على حتقيق النتائج املرجوة اليت تطمح هلا تنظي مية حيث عرفت الرشاقة التنظيمية 
دة معرفة مواردها، مما ينعكس بدوره على تنمية املنظمة وجمن  علها خفيفة احلركة يف جراء تطويرها وز

  بيئة مضربة سريعة التغيري.
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  مفهوم االدارة الرشيقة  - ب
اإلدارة اللينة اليت تتجنب الضياع املتعلق يف عمليات اإلنتاج من خالل االعتماد اإلدارة الرشيقة هي 

لتايل الوصول تدرجييا اىل مفهوم التغيري واالبتكار احملسن.  وقعلى منهج التحسني  د املستمر و
) أّن مفهوم اإلدارة الرشيقة يهدف إىل إنتاج Sparrow, Otaye, 2014,p.2892أوضح (

لكفاءة والتقليل من التلفيات مع إلغاء منتجات وخدمات  قل تكلفة ووقت ممكن، كما يهتم 
القيمة لتحسني اإلنتاجية. فهو جمموعة من النشاطات املربجمة لإلنتاج األنشطة اإلضافية عدمية 

ستخدام أقل املوارد (النهائ جلودة والوقت احملددين وذلك   ,Jacobs & chase,2008ي 
p.225) وذلك حسب ،(Kerper,2006, p.02 بتحديد األنشطة الزائدة وبدون قيمة من (

دف إشباع حاجات الزبون، وحتسني العمليات عن طريق التحسني املستمر  خالل التحسني املستمر 
)Daniels, D. John 2009, p.715(  

  من خالل التعاريف السابقة يتبني أن اإلدارة الرشيقة، ترتكز على:
لقضاء على كل أشكال اهلدر، من بينها اإلنتاج يف خلق قيمة مرتكزة على ح اجات الزبون، وذلك 
باشر للزبون، مع التطوير املستمر لعملية خلق القيمة عرب كل مراحلها اىل الوقت احملددة، والتسليم امل

  . ية وصول اخلدمة او املنتوج اىل املستهلك النهائي، مع األخذ بعني االعتبار املستوى العايل للجودةغا
  مبادئ اإلدارة الرشيقة:  -2

وم عليه النظام ) أربعة عشرة مبدأ يقThe Toyota way) يف كتابه (Liker Jeffreyقدم (
  )146-145، ص.2016الرشيق: (بن وارث، جابة، 

  سة على اخلطط الفلسفية طويلة األجل.اعتماد املؤس  -1
  جعل من عمل املؤسسة وأنشطتها داخل حلقة مستمرة.  -2
  ماد على نظام السحب بدال من الدفع.االعت  -3
  عدم عرقلة صريورة العمل داخل املؤسسة وذلك بتجنب املشاكل.  -4
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دف ضمان اجلو   -5 دة من أول بناء ثقافة تنص على العمل والتوقف عنه يف الوقت املناسب 
  إنتاج.

  النمطية واملعيارية يف اإلنتاج وتطبيق منهج التحسني املستمر.  -6
ا.شفافية الت  -7   سيري الداخلي مبا فيه اإلعالن القواعد الواجب العمل 
إلنتاج وذلك لتفادي الوقوع يف األخطاء وضياع استعمال تكنولوجيا جمربة يف عمليات ا  -8

  الوقت واملوارد.
  ني مؤهلني.وضع قيادي  -9

جلودة.  -10   تكوين فرق عمل خاصة 
  فيزهم على التحسني.تطبيق مبدأ االحرتام على الشركاء واملوردين وحت  -11
  التطبيق العملي ملا مت التخطيط له من أجل حتديد وفهم الوضعية بدقة  -12
  اذ القرار مع األخذ بعني االعتبار كل األطراف.اخت  -13
ئما يف طريق التعلم مع تتبع أسباب املشاكل والعمل على حلها من على املؤسسة البقاء دا  -14

  أجل حتقيق مبدأ التحسني املستمر.
  أدوات االدارة الرشيقة ومتطلبات تطبيقها  -3
ات تكرارا لدى الكتاب وأكثرها صلة أدوات اإلدارة الرشيقة: فيما يلي نذكر أكثر األدو   -أ

  مبجال اخلدمات: 
دة انتاجية تنظيم موقع العمل: ال  -1  شك يف أمهية ترتيب ونظافة مكان العمل، ودورمها يف ز

الفوضى من الوصول اىل األشياء بسهولة وبسرعة، وتعد أداة الـ العمال حبيث ميكن القضاء على 
)5s .نقطة االنطالق لتحقيق ذلك (  
ين يعتمد على إدراج حتسينات صغرية ومستمرة، على    -2 التحسني املستمر: وهو أسلوب 

 كل من املنتجات، اخلدمات، او العمليات، تؤدي هذه التحسينات إىل التقليل من الضائع واهلذر،
مة ويعترب التحسني املستمر مفهوما شامال جلميع نواحي املنظمة، حيث ينخرط مجيع العاملني يف املنظ
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م اإلدارية، ومراكزهم الوظيفية من أعلى اهلرم اإلداري إىل  يف عملية التحسني مهما كانت مستو
  اخلطوط األمامية.

موقع العمل، حيث يبني وجييب  العمل القياسي: يشري إىل توحيد اإلجراءات التنفيذية يف  -3
ملهام لضمان وصول اىل أفضل النتائج. ال على: ماذا؟، أين؟، ومىت؟ ومن؟، وكيف؟ ينبغي القيام 

لوصول اىل أفضل طريقة  ذه الطريقة يتم حتقيق رضا العمالء، وضمان استمرارية عملية التحسني،  و
  ممكنة ألداء العمل.

هذا املفهوم على وجود عمال مهرة ويف نفس الوقت  العمال متعددي الوظائف: يركز  -4
دف متكينهم من القدرات العالية على صص ميتلكون مهارات متعددة، خبضوعهم للتدريب املتخ

حل املشاكل املتعلقة بكل نشاط، وبتطويره اىل األفضل، ويعد هذا األسلوب اداة لتدريب العمال 
  .على التعامل مع أكثر من مهمة داخل املنظمة

لنسبة   - ب متطلبات تطبيق اإلدارة الرشيقة: حىت تنجح اإلدارة الرشيقة يف ارض الواقع 
  جيب ان تتوفر يف هذه االخرية بعض الشروط او املتطلبات وهي كالتايلة، للمنظم

دعم االدارة العليا: وهذا طبيعي حيث ان االدارة العليا هي من توفر االمكانيات   -
لتايل اقتناعها يشكل حجر أساس يف جناح تطبيق هذا واملستلزمات اليت حيتاج ها هذا االسلوب، و

  االسلوب.
عاملني: ان االدارة التشاركية تضمن االستفادة من مجيع اقرتاحات املوظفني، لل اشراك االدارة  -

لتحسني  سواء يف اجياد حلول للمشاكل أو استحداث أمناط جديدة للعمل تسمح للمؤسسة 
  ا، واجياد الصيغ املثلى لإلنتاج دون هدر.املستمر ألدائه

ات األفراد عن تلك اليت كانت ناعالتدريب والتكوين: يهدف التدريب اىل تغيري سلوك وق  -
قبل عملية التكوين. واإلدارة الرشيقة تتطلب عمال ذوي كفاءة عالية على حتديد واكتشاف األخطاء 

إلضافة وتفاديها، وال يكون ذلك ممكنا اال بتدريب حمكم و  مصمم لنشر ثقافة القضاء على اهلذر. 
  شيقة.الر إىل إكساب العمال ملهارات تتماشى ومبادئ اإلدارة 
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الثقافة: كل تغيري يف املؤسسة جيب ان تسبقه ثقافة مرنة متكن ومتهد هلذا التغيري استقباله   -
 اىل نشأة االدارة احلسن من طرف العمال، ان أرد ان يكتب له االستمرار مث النجاح. وإذا عد

ن جند ان من أسس جناحها هو الثقا TOYOTAالرشيقة يف مهدها، شركة  اليت يتميز فة يف اليا
ا، والنابع اصال من شعوره  النتماء الشديد للمؤسسة اليت يعمل  ين واليت تتسم  ا العامل اليا

  النتماء والوالء لبلده.   
  بشريةنيا: ممارسات ادارة املوارد ال

  مفهوم إدارة املوارد البشرية.  -1
ا "األنشطة واملهام امل دة يف تعظيم أداء العاملني يف املنظمة واليت تتسم فيعرفت إدارة املوارد البشرية 

لديناميكية والتطور حبيث سيستخدمها كل من القادة واملديرين يف الشركة لتعزيز اإلنتاجية واجلودة 
  .)Gilley, A., Gilley, J.W., Quatro, 2009, p 1والفعالية" (

ا "جمموعةDisslerيعرف " -2 مارسات والسياسات املطلوبة لتنفيذ امل " إدارة املوارد البشرية 
لنواحي البشرية اليت حتتاج إليها ملمارسة وظائفها على أكمل وجه  خمتلف األنشطة املتعلقة 

)Dessler, Gary. 2003, p 34(.  
ا "كل القرارات واملمارسات اإلدارية اليت حتكم العاملني وفاعليتهم يف املنشأة وكل  يعرفها البعض -

واالسرتاتيجيات، العوامل واملبادئ، العمليات والوظائف والنشاطات والطرق اليت تتعلق ات القرار 
  )Liod L ،Byars, Leslie N , 2003, p 51لعاملني يف املنشأة" (

شرية هي "تركيبة مهمة للمصلحة العامة، وهي كذلك وظيفة اسرتاتيجية وتعترب إن إدارة املوارد الب -
  اصة عندما تسعى إىل تبّوء موقع اسرتاتيجي للتغري والتكيف اإلداري، خمسامهة حامسة لإلدارة

 (Serge vallement, , 1999, p 23 ) 
  أهداف إدارة املوارد البشرية: -2

رية على حتقيق جمموعة من األهداف، تتمثل فيما يلي (عبد الفتاح يعمل املديرون وإدارات املوارد البش
  ):20-19، ص 2007املغريب، 
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  :Organizational objectivesاف التنظيمية هداأل -أ
تساهم إدارة املوارد البشرية يف حتقيق الفعالية التنظيمية إذ تعمل على ابتكار الطرق اليت تساعد 

، ويبقى املديرون مسؤولني عن أداء مرؤوسيهم كل يف ختصصه، لقد املديرين على تنمية وتطوير آداهم
  ديرين وتساعدهم على حتقيق أهداف املنظمة. امل وجدت إدارة املوارد البشرية لتعظ

  :Functional objectivesاألهداف الوظيفية  -ب
ت مناسبة ملتطلبات ا ملنظمة، جيب حىت تتمكن اإلدارات واألقسام املختلفة من احملافظة على مستو

ا الكمية والنوعية من األفراد. إن املو  حتياجا املتاحة ستفقد قيمتها  اردأن متدها إدارة املوارد البشرية 
وسيتأثر تشغيلها واالستفادة منها إذا مل تقم إدارة املوارد البشرية بوظائفها املختلفة على الوجه 

وظائفها املتعددة بدءا من ختطيط املوارد البشرية، األكمل، ولذا تسعى إدارة املوارد البشرية للقيام ب
خمتلف الوظائف و.، حىت تقدمي اخلدمات واملزا  وصفواستقطاب واختيار األفراد وتعيينهم وحتليل و 
م الوظيفية.   للعاملني ورعايتهم مع انتهاء حيا

  Societal objectiveاألهداف االجتماعية  -ج
حتقيق جمموعة من األهداف االجتماعية واألخالقية ذلك استجابة تعمل إدارة املوارد البشرية على 

ت  جتماعية اليت تواجه املنظمة. إن فشل املنظمة يف استخدام االللمتطلبات واالحتياجات والتحد
تمع ومراعاة الطرق األخالقية يف التعامل سينتج عنه  مواردها لتحقيق املزا والفوائد اليت تعود على ا

املشكالت واملعوقات للمنظمة هي يف غىن عن وجودها، وهلذا تسعى إدارة املوارد البشرية العديد من 
ت ومراعاة قواعد األمن اال جاهدة حنو لتزام بقوانني العمل وتشريعاته ومواكبة متطلبات النقا

تمع ا ا االت اليت يهتم    والسالمة... وغريها من ا
  :Personal objectivesاألهداف الشخصية  -د

م يتهتعمل إدارة املوارد البشرية على حتقيق األهداف الشخصية للعاملني وذلك مبا يساعد على محا
م وبقائهم وحفز مهمهم للعمل واإلنتاج.   واحلفاظ عليهم وتنمية قدرا

  :Efficiencyحتقيق الكفاية اإلنتاجية  -ه
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املادية اليت متتلكها املنظمة، لتحقيق  يتم حتقيق اإلنتاجية من خالل دمج املوارد البشرية مع املوارد
ملد ، على اعتبار أن املورد imputsت خالاالستخدام األمثل هلذه املوارد جمتمعة اليت تسمى 

البشري هو الذي يستخدمها (مواد، آالت، تكنولوجيا...)، وعلى مستوى أدائه وكفاءته يتوقف 
لكميات واملواصفات (س outputsحسن هذا االستخدام الذي ينتج عنه خمرجات  لع، خدمات 

قل تكلفة)، فالعنصر البشري هو املسؤول عن حتقيق اإل جية، من خالل تعظيم املخرجات نتااملطلوبة 
  وختفيض تكلفة املدخالت 

  :Effectivinessحتقيق الفاعلية يف األداء التنظيمي  -و
قاء للمنظمة، فتحقيق خمرجات الكفاية اإلنتاجية وحدها ال تكفي لتحقيق النجاح واملنافسة والب

رد (املدخالت)، بكفاءة عالية (كمية+ مواصفات+ أقل تكلفة)، من خالل استخدام كفء للموا
  جيب أن يكون مبستوى عايل من اجلودة، لتحقيق الرضا لدى عمالء املنظمة:

  البشرية  وظائف ادارة املوارد-3
  بناء القوة العاملة: -3-1

دف إىل حتديد احتياجات املنظمة من املوارد البشرية   إن الوظائف اليت تندرج ضمن موعة  هذه ا
)، واختيار أفضل العناصر منها لتوظيفها وتتمثل هذه 32 ، ص2010كما ونوعا (أبو شيخة، 

  املهام يف:
نه: "أحد األنشطة واملمارسات يعرف الت وظيفة ختطيط املوارد البشرية: -أ خطيط للموارد البشرية 

اليت تؤديها إدارة املوارد البشرية يف كافة أنواع املنظمات، ومن خالهلا تقدر وحتسب األساسية 
ا، بشكل خيدم احتياجات املن ظمة املستقبلية من املوارد البشرية من حيث أعدادها وأنواعها ومهارا

نه "اسرتاتيجية احلصول واالستخداممتطلبات حتقيق اسرتاتيجيا األمثل  ا" كما ميكن تعريفه كذلك 
  للموارد البشرية وتطويرها يف املنظمة".

  وظيفة استقطاب املوارد البشرية: -ب



  مجلة َدوریة ُدولیّة مُحكّمة تصدر عن المركز الجامعي آفلو

ISSN 2676-1521 
الدراسات  مجلة 

 األكادیمیة
 

 
170  

 متعددة التخصصاتعلمیة  مجلة -    2019 مارس 01العدد 
@gmail.comus.afloc.studiemiAcade 

 

                                                                                                                                                         

نه: "الوظيفة اليت تسعى إىل احلصول على املوارد البشرية املطلوبة لضمان استمرار يعرف االستقطا ب 
نظمة شمل عمليات البحث عن األفراد املؤهلني املناسبني للعمل داخل املعمليات املنظمة، وهذا ي

نتيجة وجود شواغر عمل حاليا أو توقع حدوث مثل هذه الشواغر يف املستقبل، ويوجد نوعني من 
  ستقطاب الداخلي واخلارجي.اال
ة مرشحني عملية االختيار هي انتقاء أشخاص مؤهلني من بني جمموع وظيفة االختيار والتعيني: -ج

عباء الوظيفة، وعليه جيب الرتكيز على مفهومي الكفاءة والفاعلية  أو مستقطبني قادرين على القيام 
  لنجاح.يف عملية االختيار ملا يف ذلك من احتماالت الفشل أو ا

دف إىل انتقاء أفراد تتوفر لديهم املهارات املطلوبة عند املؤسسة ويتوفر فيهم  إن عملية االختيار 
ا (عا   )Coutter, 2005, p162مل اخلربة يف جمال الوظيفة اليت سيشغلو
يتكون املسار الوظيفي من "جمموع املناصب املرتبطة اليت ختطط مسبقا  إدارة املسار الوظيفي: -د
  يتم تعيني العامل فيها تدرجييا واليت متتد طوال حياته املهنية "و 
  تطوير اهليكل الوظيفي: -3-2

موعة  ملهذه ا نظمة وذلك من خالل تسعى إىل االستفادة أكثر من املوارد البشرية اليت مت تعينها 
  الوظائف التالية:

  تصميم الوظائف:  -أ
العمل، نوع األنشطة واملهام، حجم املسؤوليات، األدوات  ويقصد بتصميم الوظيفة "حتديد طريقة أداء

وجودة يف الوظيفة وشكل ظروف العمل احمليطة. والتقنيات املستخدمة يف األداء، طبيعة العالقات امل
  ام يف الوظيفة الواحدة حسب سياسة التصميم الوظيفي املستخدمة.ويتم حتديد عدد امله

  التخصص الوظيفي، اإلثراء الوظيفي. لني:تكثيف االستفادة من مهارات العام -ب
ا مدرسة اإلدارة العلمية  يف تصميم كل وظيفة لتحقيق التخصص الوظيفي: هو سياسة تقليدية اعتمد

داء أقل عدد ممكن من املهام املختلفة مما جيعل قائمة أعلى درجات التخصص. ويتخصص الفرد يف أ
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ا  حكام، تبسيط عملية الوظائف طويلة. ومن فوائد هذه السياسة أ تساعد على حتديد وقت العمل 
دة إنتاج   ية العمل.تدريب العمال على أداء وظائفهم، كما تساعد على ز

ت احلديثة اليت تعمل يف حميط ديناميكي اإلثراء الوظيفي: أصبحت هذه السياسة مطبقة يف املنظما
  ة.سريع التغري، وهي تعتمد على تكنولوجيا عالية ومتغرية ومعقد

هي عبارة عن سياسة تتبعها املنظمة، حتدد من خالهلا املرشحني احملتملني لكل  خطط اإلحالل: -ج
ن من يف حالة استعدادهم للتحول إليها ومستوى األداء لكل منهم، أي من سيحل مكاوظيفة ومدى 

  خلو أي من الوظائف.
  تنمية وتطوير العاملني: -3-3

ية تنمية املوارد البشرية أصبحت من أهم وظائف أن عمل Shaikhو Phulpotoيرى كل من 
ل. إذا ميكن القول إن هذه العملية هو إدارة املوارد البشرية وهذه اجلهود تتطلب أكثر من إنفاق املا

دف تطوير املهارات حبيث يتم إ عداد األفراد ليحققوا أعماال أفضل، وليتحملوا مسؤولية أعلى 
  )15، ص 2012الصاحل،  احملافظة على منظمة راسخة (أمساء

  حتفيز العاملني: -4-4
م، وانسجامهم مما يبعث الثقة يف التحفيز هو حصول األفراد على احلماس واإلقدام والسرور يف أعماهل

لعمل املطلوب منهم على خري وجه دون شكوى أو تذمر وذلك من أنفسهم ورمبا يدفعهم إىل القيا م 
  خالل:

ا: "مجلة من القوى واملؤثرات الداخلية (داخل تعر  دراسة دوافع العاملني: -أ ف الدوافع 
  حمددة.اإلنسان) اليت حترك السلوك اإلنساين حنو أهداف 

  األجور والتعويضات: -ب
مجيع أشكال العوائد املالية والعينية واخلدمات والفوائد امللموسة يشري مصطلح األجور بصفة عامة إىل 

لعمل (الوظيفة).اليت يتلقاها املوظفون كجزء من  م    عالقا
: -ج   نظم احلوافز واملزا
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ئات اليت يتوقعها الفرد من قيامه بعمل معني، احلوافز هي عبارة عن "عوامل خارجية وتشري إىل املكاف
ا متثل العوا ذا املعىن فإن احلافز هو املثري أي أ ئد واليت ويتم من خالهلا استشارة الدوافع وحتريكها". و

الذي يشبع احلاجة والرغبة املتولدة لدى الفرد من أداءه لعمل معني، تتوقف فاعلية احلوافز اخلارجي 
  ).79، ص 2011ف الفرد وحاجاته ورغبته (حسونة، على توافقها مع هد

  العاملة:صيانة القوة  -3-5
ايتها إن أفضل تعريف للصيانة هو الذي جيمع بني األمن والصحة معا يف محاية املوارد البشرية ورع

  صحيا تطبيقا للمبدأ القائل إن الوقاية خري من العالج، وتشمل الصيانة جمموعة من املهام تتمثل يف:
البشرية من حوادث  ة املواردمن خالل تصميم برامج إدارية مشرتكة حلماي توفري األمن والسالمة: -أ

ت العمل، اليت قد تتعرض هلا أثناء ممارستها ألعماهلا.   وإصا
من خالل تصميم برامج صحية، طبية، بيئية حتمي املوارد البشرية من  الرعاية الصحية: توفري -ب

  األمراض الناجتة عن طبيعة العمل ومناخه املادي.
يل املالبس، أماكن تناول الطعام، التغذية، أماكن تبد: مثل توفري خدمات اجتماعية للعاملني -ج

  اإلسكان، وسائل االنتقال.
  : ويعترب من أهم وظائف املوارد البشرية ويشمل:لعاملنيمتابعة تقدم ا -3-6
هي العملية اليت تتضمن قياس وتقييم نتائج أداء العاملني وما يقومون به من  تقدمي األداء: -أ

  أعمال.
  النقل، الرتقية):( املهين متابعة املسار -ب

لرتقية انتقال املوظف من وضعية إىل وضعية أخرى ذات مستوى أعلى ، وهناك ثالثة معايري ويقصد 
للرتقية وهي: الرتقية على أساس األقدمية، الرتقية على أساس الكفاءة، الرتقية على أساس األقدمية 

  والكفاءة معا.
  لية :هام التا: وتشمل امل حبوث املوارد البشرية -2-7
  نظم معلومات املوارد البشرية: -أ
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ملتزايد للمنظمات إىل اعتماد هذا النوع من النظم تشري العديد من الدراسات واألحباث إىل االجتاه ا
ملوارد البشرية وكذا اختاذ القرارات  ت املتعلقة  لالستفادة منها يف معاجلة الكم اهلائل من البيا

علومات مالئمة من حيث الدقة، والتوقيت واحلداثة. وهذه النظم وفره من مالصحيحة انطالقا ملا ت
  ( 8، ص 2013وارد البشرية) بن طاطة عتيقة، موجهة أساسا لدعم إدارة امل

  معدالت الغياب ودوران العمل: -ب
ملنظمة ألسباب متنوعة أو عدد الذين  يقصد بدوران العمل نسبة عدد العاملني الذين يرتكون العمل 

ها خالل مدة معينة إىل متوسط العدد الكلي للعاملني للمدة نفسها أو هو معدل تغري يعينون في
ا  العمالة لدخول واخلروج (سنة على األكثر)، كما ميكن تعريفها  يف املنظمة خالل مدة معينة 

  االستقالة االختيارية للعاملني.
  عوامل الرضا الوظيفي واإلنتاجية: -ج

لظروف النفسية واملادية والبيئية اليت الرضا ال يرى "هوبك" أن وظيفي هو "جمموعة من االهتمامات 
القول بصدق أنين راضي يف وظيفيت، وكلما زاد رضا الفرد عن عمله زادت إنتاجيته يف  حتمل املرء على

  املنظمة. والشكل التايل يلخص كل وظائف إدارة املوارد البشرية
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  املوارد البشرية إلطار الكلي إلدارة): ا01الشكل رقم (
 

 رسالة املؤسسة
 سوق العمل الظروف االقتصادية

 االسرتاتيجية

ف
 االھدا

املوارد 
ت  االمكا

سة العولمة
ناف

الم
 

سة
ملناف

 ا

 ثقافة املؤسسة

 رؤية املؤسسة

 الع
بيئة

م
خلية

الدا
ل 

 

 المؤسسات التعلیمیة

ات
شريع

والت
ني 

قوان
 التكنولوجيا ال

تمع  ثقافة وقيم ا

اھداف إدارة 
 الموارد البشریة

بناء القوة 
 العاملة

 البحوث

متابعة 
تقدم 

صیانة القوى 
 العاملة

تطویر الھیكل 
 الوظیفي

 التحفیز
تنمیة 
 العاملین

  
  .8يتها يف تطوير اإلدارة، مرجع سبق ذكره، ص املصدر: على حممد عبد الوهاب، إدارة املوارد البشرية وأمه

نية   لثا: أسلوب االدارة الرشيقة يف الشركات اليا
  التطور التارخيي لإلدارة الرشيقة  -1

 يف جمال اإلنتاج والعمليات ليست حديثة، وإمنا هي نتيجة إن التسيري الرشيق كفلسفة وطريقة تفكري
  اإلنتاج وحتسني أساليب العمليات. لرتاكم اجلهود املبذولة يف جمال تطوير

ئب مدير شركة تويو   -1 ن، مع   Taïchi OHNOبداية التصنيع الرشيق كانت يف اليا
ن ما مسي بصدمة الوقود 1973سنة  Shigo Shingoومساعده  ؛ إذ تطلب األمر القيام إ

ين من خ رخيية تغري مسار اإلنتاج يف تويو واالقتصاد اليا الل اختاذ القرار املرتبط بتحديد نعطافة 
ن بعد احلرب العاملية  ين فحالة اليا أسباب اهلدر؛ وهو ما أسس لفلسفة جديدة يف عامل اإلنتاج اليا

نيون على االبتكار ثانية كشفت عن ندرة املوارد، ومبا أن ال الدولة كانت يف أزمة حينها، أجرب اليا
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ين ( سليمان وخلق القيمة من العدم؛ لذلك اضطروا ل ة االقتصاد اليا تطوير هذا النظام بسبب معا
  ) 4،ص 2017أمحد و اخرون، 

اركته مع شركات أخرى؛ حيث اعرتف خالل السبعينات مت الكشف عن سر التصنيع الرشيق ومش
اية الثمانينات، وكان العامل أول من ابتكر مصطلح الرشيق سنة  John Krafcik الغريب بنجاحه 

قاله انتصار نظام اإلنتاج الرشيق *، حيث ركز فيه على نظام إنتاج تويو وأدائها، وقام يف م 1988
متفوقة، وكان  امل، وبني أن طريقة إنتاج تويو كانتملقارنة بني أكرب شركات صناعة السيارات يف الع

  معظم منافسيها مهتمني بفهمها.
ين لل  -1 ) يف ذلك الوقت؛ ومبا أن Toyotaسيارات (مفهوم الرشاقة مت تطويره يف املصنع اليا

نيون عرفوا بتفضيلهم االقتصاد وتقليل اخلسائر يف ظل املوارد احملدودة؛ ازداد االهتمام  ذا املفهوم اليا
 .James Pة اليت غريت العامل * يف األسواق والذي وضعه كل من خصوص اً بعد طرح كتاب اآلل

Womack  وDaniel T. Jones  وDaniel Roos  ؛ كما ذكر يف  1991يف عام
ن  الكتاب أن شركة تويو ركزت على التخلص من كل ما هو زائد يف العملية كان رأي املؤلفني 

؛ أبرز مثال لنجاح هذا النظام هو ما حصل يف كل ما ال يضيف أي قيمة لعملية اإلنتاجالتبذير هو  
ارات فقد كان املصنع تديره يف البداية شركة منتصف الثمانينيات يف مصنع فريمونت كاليفورنيا للسي

( ولكن مت إغالقه بسبب اخنفاض اإلنتاج وكثرة التغيب بني املوظفني؛ بعد  GMCجنرال موتورز 
، وقاموا  Toyotaو  General Motorsبني  ة سنوات مت إعادة فتحه كمصنع مشرتك ماعد

كزية إىل الالمركزية إضافة إىل دعم العاملني، من العمال، ومت حتويل اإلدارة من املر  80عادة حوايل %
 1985وقاموا بتشكيل فرق صغرية ومت تدريبها لقياس وحتسني األداء؛ وكانت النتيجة أنه حبلول سنة 

) األخرى وكان GMCكل فاق كل معدالت اإلنتاج ملصانع (ازداد اإلنتاج وحتسنت النوعية بش
قي الش ت قليل جدا؛ حيث قامت  إلنتاج معدل الغيا ركات يف مشال امريكا بتبين هذا املنهج 

م حيتاجون إلجراء تغيريات ثقافية وتنظيمية كبرية مع جحني فا الرتكيز  وأدركوا انه لكي يصبحوا 
  ). Neuville, 1997.P 50ة(على كفاءة العمليات اإلنتاجي
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نية:  -2   خصائص االدارة الرشيقة يف الشركات اليا

  مدى احلياة أوال : ضمان التوظف
نية على ضمان فرصة عمل دائمة ، ومستقرة للموظف الذى متت املوافقة على  حترص اإلدارة اليا

ملنظمة ، حبيث يعمل دون لفصل ، وتطبق اإلدا تعيينه  نية تلك السياسة أن يكون مهدداً  رة اليا
رها اإلجيابية على كل من اإلنتاجية والروح املعنوية ً منها  لقوة العمل ، فتطبيق تلك السياسة  إميا

يساعد على ختفيض معدل دوران العمل ، واالقتصاد عن تكاليف التدريب ، وتشجيع الفرد على 
حم التنظيمي ، وجيعل الفرد أكثر والًء وارتباطاً لود والصداقة مع زمالئه مما يزيد التالتنمية عالقات ا

  ملنظمة.
لرغم من أن املفهوم العملي لفكر  ة التوظيف الدائم يعىن ضمان فرصة العمل املستقرة حىت سن و

ن ، إال أنه إذا كان هناك حجم عمل كاف فإن 55التقاعد وهو عند سن  ، هؤالء  سنة يف اليا
عد ميكن إبقائهم يف شكل عمالة مؤقتة يف نفس أعماهلم (أو يف أية الذين جيب إحالتهم على التقا

ن أعمال وأنشطة أخرى حتددها املنظ  ً مة) ، ولكن املرتب يف هذه احلالة خيفض مبقدار الثلث إميا
نية يف الفرد يف مثل هذه السن يكون أقل أعباء عن ذي قبل. وتقسم قوة العمل داخ ل املنظمة اليا

  هي: ثالث جمموعات 
خذ أمهيتها مرتبة كما يلي:  جمموعة العمالة الدائمة: -أ   وهذه بدورها تضم ثالث فئات 

ملنظمة فور خترجهم من الدراسة.   -2   العاملون من الرجال الذين يلتحقون 
  العاملون من الرجال الذين لديهم خربة عمل سابقة يف شركات أخرى. • 
  العامالت من النساء. • 
موعة العاملون من الرجال والنساء الذين  ن العمالة املؤقتة:جمموعة م -ب ويدخل يف هذه ا

لعمل بش   كل مؤقت وبعقود لفرتة زمنية ترتاوح عادة بني ستة شهور إىل سنة.يلتحقون 
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ليومية: -ج موعات وتطبيق سياسة التوظف الدائم خيتلف من جمموعة أل العاملون  خرى من ا
موعة األوىل. وعلى ذلك الثالث السابقة حيث  يكون هذا الضمان عادة للفئتني األوىل والثانية من ا

ا تبدأ بتسريح العمالة فإذا كانت الشركة  يف موقف حيتم عليها ضرورة التخلص من بعض األفراد فإ
  املؤقتة، مث العمالة الدائمة من النساء. 

ختفيض معدل دوران العمل إىل حد   بيق سياسة ضمان العمل الدائم تؤدى إىلهذا ويالحظ أن تط
ً لتغيري نوع العمل الذي ميارسه، أو االنتقال إىل  كبري، ولكنها ال متنع البعض من ترك العمل اختيار

منظمة أخرى تعطى مزا أكثر، أو احلصول على فرصة ترقية يف منظمة أصغر حجماً، أو لتغيري يف 
موعة األوىل.      لعمل، وإال ملا ظهرت الفئة الثانية منبيئة ا  ,Gratacap, Médanا

2001, p 364نية على انتهاج سياسة التوظف ) (وهناك جمموعة عوامل ساعدت اإلدارة اليا
  الدائم منها : 

ن دخول ميدان الصناعة يف العقد السابع من الالظروف التارخيية لسوق العمل -أ قرن . بدأت اليا
م الوحيدة على املصدرين التاسع عشر، ولقد كان إحساس الصنا  نيني يف تلك الفرتة أن ميز ع اليا

  ع األجور إىل حد الكفاف. األجانب هي األجور املتدينة مما دف
ومع التقدم الصناعي، وتزايد حدة املنافسة استمر أصحاب األعمال يف سياستهم القائمة على غنب 

التخفيض يف بعض املزا مثل مزا ضات يف األجور، وإطالة ساعات العمل، و قوة العمل من ختفي
يع قوة العمل القادمة من األقاليم، اإلسكان والتغذية اليت كانت املنظمات قد اضطرت إلقرارها لتشج

ت، وترك  ر السلبية امللحوظة فارتفع معدل الغياب، واالضطرا ولقد كان لتلك اإلجراءات بعض اآل
دة املوقف سوءاً مما . ولقد قابل رجال األعمال ذلك ببعض اإلالعمل جراءات التعسفية مما أدى إىل ز

عسف بسياسة اإلغراء من خالل حتسني ظروف العمل اضطر رجال األعمال إىل استبدال سياسة الت
على  املادية، وتوفري مساكن أفضل، وعالوات أقدمية، وغريها من وسائل التحفيز اليت ساعد تطبيقها

  العمل يف املنظمة.  حتقيق بعض االستقرار النسيب لقوة
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نية الكربى على أن تقصر نشاطها على  هيكل الصناعة: -ب إنتاج منتج حترص املنظمات اليا
واحد، أو خط منتجات متكامل مما جيعل من السهل على املنظمة أن تصنف نفسها يف صناعة 

املنظمات يف  الصناعة على حصة السوق. واملنافسة بنيمعينة، وتنافس غريها من املنظمات يف نفس 
نية، وهي أن  املنظمات الصناعة الواحدة قادت إىل خاصية أخرى أصبحت متيز هيكل الصناعة اليا

الكربى رغبة منها يف الرتكيز على اجلوانب اهلامة يف املنافسة مثل اإلنتاج والتسويق والبحوث والتنمية، 
ا تعتمد يف احلصول  كالتخزين، وتصنيع قطع الغيار، والصيانة على اخلدمات الثانوية أو األقل أمهية  فإ

عادة ما تتحالف مع إحدى والشحن وغريها على منظمات أصغر، وهذه املنظمات الصغرية 
ا الثانوية مما جيعل هناك نوعاً من االرتباط بينهما. وهكذا جند أن  املنظمات الكربى لتقدم خدما

ن خدم سياسة التوظف الدائم منهيكل الصناعة يف   زاويتني:   اليا
صغري األوىل: أن حتويل بعض النشاط للمنظمات الصغرى جيعل عدد املوظفني يف املنظمة الكربى 

  نسبياً ال يلقى عبئاً كبرياً على املنظمة يف حالة انكماش حجم األعمال. 
وية ها أن تتوىل بنفسها بعض اخلدمات الثانالثانية: أن املنظمة الكبرية يف حالة انكماش النشاط وميكن

ا املنظمة الصغرية، وحتول إىل تلك اخلدمات ببعض أفرادها من القوة العاملة لضما ن اليت تقوم 
  استمرار تشغيلهم. 

نية تعيش ضمن إطار ثقايف واحد، إال أن  الفلسفة املتميزة: -ج لرغم من أن مجيع املنظمات اليا
نظمة منطاً متميزاً يف أهدافها وقيمها، ص على تبىن فلسفة فريدة حبيث جتعل املإدارة كل منظمة حتر 

  وتقاليدها. 
ا   كل فرد من خالل اندماجه يف املنظمة، وتصبح وتلك الفلسفة تكون واضحة للجميع يتشبع 

مرشداً لسلوكه، ومنهاجاً لتصرفه مما جيعلها مع مرور الوقت ختلق نوعاً من التكامل بني الفرد واملنظمة، 
ا. بل ويصبح جزءاً من الفلسفة    ذا

نية يف ذلك تشبه األسرة داخل تعيش داخل أي جمتمع، فبالرغم من أن مجيع األسر اليت  واملنظمة اليا
جمتمع واحد تتشابه يف بعض النواحي اليت ترجع لإلطار الثقايف، إال أن كال منها يبقى منطاً فريداً يف 
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معينة جيعل من الصعب عليه أن تشكيله متميزاً على غريه من األسر. وتشبع الفرد بفلسفة منظمة 
ظمته وأكثر والًء هلا، كما أن ات فلسفة خمتلفة مما جيعله أكثر متسكاً مبنينتقل للعمل يف منظمة ذ

ا أنفقت الكثري من الوقت واجلهد يف إعداده وتربيته، ومن  حيتها ينبغي أال تفرط فيه أل املنظمة من 
ً ملصلحة الطرفني (مث فإن ضمان التوظف الدائم يعترب مطلباً ض  , Jeffrey.Liker, 2007رور

p 8(  
  ائم نيا: السياسات املكملة لسياسة التوظف الد

  يرتبط تطبيق سياسة التوظف الدائم مبجموعة من السياسات الفرعية املكملة تشمل
ن إن إتباع سياسة ضمان الوظيفة مدى احلياة تدفع املنظمات الكربى يف اليا سياسة االختيار: -1

ف اء أفضل العناصر اليت ميكنها التكيف مع ظرو إىل إتباع سياسة دقيقة يف االختيار تضمن هلا انتق
عتبارهم أسهل يف عمليات  املنظمة وفلسفتها اخلاصة. لذلك فهي تفضل دائماً اخلرجيني اجلدد 

رات مؤهلة ملنصب اإلعداد والتهيئة، ويكون الرتكيز يف عمليات االختيار ال على مدى متتع الفرد مبها
ظمة ومدى لشخصية، ومستواه التعليمي مع احتياجات املنمعني، وإمنا على مدى توافق خصائصه ا

  قدرته على النمو واالستعداد الكتساب مهارات جديدة. 
إن تطبيق سياسة ضمان العمل مدى احلياة للموظف حيتم على  سياسة التدريب املستمر: -2

نية ضرورة ال لتدريب املستمر الذي يشمل كل فرد يف املنظمةاملنظمات اليا من بداية حياته  عناية 
ايتها.   العملية حىت 

هيل الفرد ليكون أكثر قدرة على التكيف مع فلسفة املنظمة وتست هدف عملية التدريب املستمر 
عباء وظيفته احلالية فقط، ولكن بعض الوظائف األخ رى وقيمها، وأكثر استعداداً ليس للقيام 

  بني الفرد واملنظمة.  ملنظمة، وعملية التدريب املستمر مسئولية مشرتكة
ن التخصص ام العام على التخصص احملدودسياسة تفضيل اإلمل -3 نية  : تؤمن اإلدارة اليا

الدقيق يف مسار وظيفي معني يقلل من الوالء التنظيمي، ويسهل على الفرد مهمة االنتقال من منظمة 
حية معينة يز ألخرى، أما  يد الوالء التنظيمي، وجيعل مرونة اإلملام العام وعدم التخصص الدقيق من 
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وظيفية أسهل داخلياً عنها خارجياً، كما يسهل من مهمة التنسيق والتعاون الداخلي يف احلركة ال
  املنظمة. 

نية أسلوب التناوب الوظيفي خذ املنظمات اليا  Job ولوضع تلك السياسة موضع التطبيق 
Rotation كون شامًال لكل العاملني يف املنظمة. الذي يتم التخطيط له بعناية كبرية، وي  

نية على أساس عدم التعجل يف الرتقية،  لسياسة البطيئة يف الرتقية:ا -4 تقوم سياسة املنظمات اليا
هر هذه سنوات. وجو  8فاملوظف العادي ميكن أن يرقى إىل مساعد رئيس قسم يف مدة ال تقل عن 

ة يتمكن من إال بعد أن متر عليه فرتة كافية يف املنظم السياسة البطيئة يف الرتقية أن الفرد ال يرقى
  خالهلا أن يلم مبختلف جوانب العمل يف املنظمة وأن يتشبع بقيمها.

نية أن تقييم األداء الذي يتم على سياسة مشولية وبطيئة يف تقييم األداء: -5  تعتقد اإلدارة اليا
يف احلكم الصحيح على جدارة املوظف حيث فرتات قصرية نسبياً (ستة شهور أو سنة) ال يساعد 

فرتة غري كافية، فضًال عن أن التقييم يف هذه احلالية سيكون غالباً من جانب فرد واحد وهو تكون ال
عتباره أكثر الناس معرفة والتصاقاً به. أما إذا حدث التقييم على فرت  ات طويلة (مرة كل رئيسه املباشر 

ًال عن أنه من فرد ومستوى أدائه ستكون الصورة أكثر وضوحاً فضمخس سنوات مثًال) فإن شخصية ال
ح هلم أسلوب دورية العمل فرصة  املمكن يف هذه احلالة أن يشرتك يف تقييم أدائه أكثر من مسؤول أ

نية الكرب  نه نظام مشويل، فهو ال يهتم معرفته عن قرب. ونظام تقييم األداء يف املنظمات اليا ى يتميز 
اً بقياس خمتلف اخلصائص الشخصية قياس الظواهر السطحية لألداء، وإمنا يعىن أيض فقط مبجرد

والسلوكية املؤثرة فيه مثل القدرة على االبتكار، والتجديد والنضوج العاطفي، ومهارة االتصال، والقدرة 
  ماعة. على التعاون، ومدى مسامهته يف أداء اجل

خلدمة يتحدد أجره األساسي على : عند  سياسة األجور على أساس األقدمية -6 التحاق الفرد 
ملنظمة ، أي أن هناك  دة خدمته  أساس مستواه التعليمي مث يزداد األجر األساسي بعد ذلك مع ز

جات اإلضافية رابطة وثيقة بني األجر األساسي واألقدمية ومع أن املنظمة متنح عادة بعض املستخر 
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بسنوات  وقت اإلضايف اليت ال يرتبط حتديدها بشكل مباشرمثل العالوة االجتماعية ، عالوات ال
ا حتسب عادة كنسبة من األجر األساسي فإن مدة اخلدمة تؤثر فيها أيضاً.    اخلدمة ، ولكن نظراً أل

 Alainمها ( والفلسفة األساسية لنظام األجور على أساس األقدمية ترتكز على فكرتني
Courtois, 2005, P 315, 316 :(  

  ، ومن مث جيب أن يزداد أجره. ن الفرد كلما طالت مدة خدمته كلما زادت كفاءتهأ -أ
أن الفرد يف املراحل األوىل من عمره تكون أعباؤه أقل نسبياً، ومع تقدم سنه تزداد مسئولياته،  -ب

  ن يتمشى مع هذا املنطق. وتزداد أعبائه، ومن مث فإن نظام األجور جيب أ
  ة يف صنع واختاذ القرارات لثا: املشاركة اجلماعي

نية فإن جمرد مشاركة العاملني من خالل ممثليهم يف جملس اإلدارة يف رسم من وجهة نظر اإلدار  ة اليا
السياسات العامة للمنظمة، أو املوافقة على اخلطط واألهداف ال يعرب عن مشاركة حقيقية، وإمنا 

نفسهم (وليس من خالل ممثليهم) يف خمتلف تحقق املشاركة الفعلية حينما تتاح هلم فرصة املشات ركة 
نية تؤكد على أمهية صنع القرار من أسفل  القرارات املؤثرة على عملهم اليومي، لذلك فإن اإلدارة اليا

  إىل أعلى. 
  سياسات الفرعية األخرى منها: ويرتبط بسياسة املشاركة اجلماعية يف صنع القرار جمموعة من ال

  عات الرقابة على اجلودةالت املفتوحة واملكثفة، تشجيع االقرتاحات، مجاالتأكيد على االتصا
  رابعا: املسئولية اجلماعية

لكثري من املبادئ الكالسيكية يف التنظيم سواء يف جتميع أوجه  خذ  ين  لرغم من أن التنظيم اليا
أهم ما مييزه عن التنظيم الرأسي الواضح لعالقات السلطة واملسئولية إال أن النشاط أو يف التحديد 
د السلطات واملسئوليات ال يكون على أساس فردى، وإمنا على أساس الكالسيكي هو أن حتدي

مجاعي، ومن مث فإن وحدة البناء يف التنظيم هي اجلماعة وليس الفرد. وطاملا أن السلطة واملسئولية 
  ن تكون على أساس مجاعي. اجلماعة وليس على أساس فردى فإن املساءلة البد أ حتدد على أساس

ملوظفخامسا: االهتمام الشم   ويل 
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جلانب املتعلق حبياته  جلانب العملي من حياة املوظف فقط، وإمنا يهتم أيضاً  ين  ال يهتم املدير اليا
وأن كال اجلانبيني يف حياته يؤثر يف  اخلاصة من منطلق أن اإلنسان كيان متكامل ال ميكن جتزئته،

ه األسرية من املتوقع أن ينعكس وظف الذي يعاين من بعض املشاكل اخلاصة يف حياتاألخر، فامل
وبشكل مباشر على عمله من خالل انتظامه يف العمل واهتمامه به، وتركيز على األداء وعالقاته 

ين حيرص على االه ملشاكل اخلاصة ملوظفيه قدر اهتمامه آلخرين. ولذلك فإن املدير اليا تمام 
وانب اهلامة اليت تؤخذ يف االعتبار عند تقييم العمل، بل أن الناحية األوىل تعترب من بني اجل مبشاكل
  أدائه. 

نية إلدارة املوارد البشرية:    سادسا: التكامل يف الفلسفة اليا
نية يف إدارة املوارد البشرية  وانعكاس ذلك على تفوقها االقتصادي هو قدرة إن جناح اإلدارة اليا

نية على اختيار املزيج املناسب من العاإلدار  ناصر ودجمها معاً يف نظام متكامل أصبح له صبغته ة اليا
املتميزة. فاألخذ بسياسة ضمان التوظف الدائم تتطلب تطبيق سياسة جيدة لالختيار تضمن انتقاء 

على  مع فلسفة املنظمة، وتطبيق هذه السياسة أيضاً يشجعأفضل العناصر اليت تستطيع التكيف 
ني، وكلك جتعل املنظمة تنفق بشكل كبري على األخذ بفكرة عدم التخصص يف مسار وظيفي مع

  تدريب وتنمية العاملني. 
لنصيحة أو خيفى عليه  كما أن األخذ بسياسة األقدمية يف الرتقية لن جتعل الفرد يبخل على زميله 

العمل اجلماعي واملسئولية املشرتكة جيعل  ومات خوفاً من أن يسبقه يف الرتقية. واألخذ مببدأبعض املعل
لصعب أن يتم تقييم األداء الفردي بشكل سريع، أو يتطلب األمر يف هذه احلالة مرور فرتة طويلة من ا

يساعد يف  من الزمن متكن من مجع مالحظات كافية للحكم على مستوى أدائه. وهذا التقييم البطيء
هتمامه مما خيلص املشرف املباشر من أي حرج ينتج عن ا اشرتاك أكثر من مسئول يف عملية التقييم

ملشاكل اخلاصة والشخصية ملرؤوسيه. وهكذا جند أن العناصر تكمل بعضها البعض وتتفاعل معاً، 
نية صبغتها املتميزة، واليت ت ضمن فعاليته واليت جتعلها وتعمل يف تناسق وانسجام لتعطى للفلسفة اليا

العتبار    )Jeffrey.Liker, 2007 , p 37ميكن االستفادة منه (جتربة جديرة 
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  خامتة
قل التكال هدفي قةيإن مفهوم اإلدارة الرش وأسرع وقت ممكن،  فيإىل إنتاج منتجات وخدمات 

) muda( عرفيا املوارد وهذ اعياحلد األدىن من اهلدر والتالف وض قيعلى الكفاءة وحتق ركزيو 
نيل هو  قةيرشاإلدارة الملفهوم  ةي. لذا فإن أهم املبادئ األساسةياإلنتاج دةلتحسني سرعة وز  ةيا

وبشكل متسارع، من الواضح أننا عندما نتحدث عن مفهوم  ريالبحث عن الكمال يف عامل دائم التغ
ا مشروع غ قةياإلدارة الرش نظمة من كل فرد يف امل تطلبيو  منتهي، ريفإننا نتحدث عن فلسفة وكأ

ولكن  م،فهم والتعليف ال طةيبشكل كامل يف مبادئها، ومع ذلك تعترب فلسفة بس شاركيأن 
لألعمال، ومن  ميالتصم ةيألنه من الصعب أن نرى الكمال أثناء عمل ذها،يتكمن يف تنف تالتحد

م إلدارة العامل يريإىل تغ رونياملد تاجحيمث  تخدام و إشراكهم   يف اس زيلتحفا ثيمن ح نيأسلو
النموذج للدول  لدرسن تعطي ا. ويف هذا الصدد البد أن نشري إىل أن الياقةيأدوات اإلدارة الرش

ا ال تزال يف عداد الدول املتخلفة،  اليت متتلك الثروات البشرية أو الطبيعية اهلائلة، ومع ذلك فإ
نية تشري يف احلقيقة والواقع متالك هذه الثروات وإمنا أن معيار الرقي والتقدم  فالتجربة اليا ليس 

إىل حال أفضل والقادر على التخطيط وتنظيم  اللتحول من حمتالك اإلنسان القادر على التغيري وا
لتخلص من كل أشكال اهلدر.   االستثمار األمثل إلمكانياته وللموارد واستغالهلا استغالال أمثل 

نية ال إن م العامل األكرب للنجاح،  اإلدارة اليا تنظر للموارد البشرية كآالت وإمنا تنظر إليهم على أ
ن النجاح فإن من حقهم التمتع مبزا هذا النجاح وعن طريق هذه النظرة للفرد، ال وإمنا كما يصنعو 

  يكون هناك اعتقادا أن للتقدم والنجاح سبال أهم من املورد البشري
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)، مدى توفر متطلبات االدارة الرشيقة ودورها يف 2017كاج، مسر مشرف العبادلة، (حيي حممد ر    - 25

علمي الثاين االستدامة تنمية املوارد البشرية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل بغزة، حبث مقدم للمشاركة يف املؤمتر ال
  (  التقنيةوتعزيز البيئة اإلبداعية للتعليم التقين) كلية فلسطني 

صر، أ. يوسف أبو أمونه، أ. مازن جهاد الشوبكي،   - 26 سليمان أمحد الطالع، أ.د. سامي سليم أبو 
إلدارة الرشيقة يف الكليات التقنية العاملة يف2017( قطاع غزة"، حبث مقدم  )، "البيئة اإلبداعية وعالقتها 
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  حوكمة الشركات يف املؤسسات اجلزائرية مبادئمدخل لتعزيز تطبيق معايري احملاسبة الدولية ك
  

  قوري هشامط.د 
  سكرجامعة مع

hicham.hicham13000@gmail.com  
  

ر معايري احملاسبة الدولية يف دعم مبادئ حوكمة دو  إىلطرقنا من خالل هذه الورقة ت ملـخص:
الل للحوكمة من خ يالنظر  اإلطاراألول  طلبالشركات يف املؤسسات اجلزائرية، و قد تناولنا يف امل

بة مفهوم معايري احملاس إىلالتعرف على مفهومها و أهدافها و مبادئها، مث تطرقنا يف املطلب الثاين 
ر يف تكييف النظام احملاسيب املايل مع هذه املعايري و القوانني التشريعية اليت الدولية و عرضنا جتربة اجلزائ

طلب الثالث ، أما املعن التقارير احملاسبية يف اإلفصاحالشفافية  و حتري تلزم املؤسسات بتطبيق مبادئه
ت و تطبيق آليات حوكمة الشركات مث ا فأشر إىل دور النظام احملاسيب املايل يف دعمو الرابع  لصعو

ت اليت تواجه تطبيق النظام احملاسيب يف املؤسسات اجلزائرية، و أخريا ختمنا الورقة ببعض  التحد
  املؤسسات بتطبيق هذا النظام.التوصيات اليت تساعد على إلزام 

Résumé :  
We discussed in this paper the role of the International Accounting Standards in 
supporting the principles of corporate governance in Algerian institutions.  
In the first part we addressed the theoretical framework of governance, by 
identifying its concept , objectives and principles, and then we talked in the 
second part about the concept of international accounting standards and we 
showcased Algeria’s experience in adapting the financial accounting system 
with these standards and legislative laws that oblige institutions to apply its 
principles and investigate transparency in the disclosure of accounting reports, 
while we highlighted in third and fourth part the role of financial accounting 
system in supporting the application of corporate governance mechanisms, and 
the difficulties and challenges facing the application of the accounting system in 
the Algerian institutions, and finally we finished with some recommendations 
that may help to make this system more applicable. 
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  :مقدمة

د م واليت كانت ظاهرة خطرية على االقتصا1986األزمة اليت عاشها االقتصاد اجلزائري سنة  إن
إلضافة إىل التسيري السيئ للمؤسسة  الوطين حيث اخنفض سعر برميل البرتول وتدهورت قيمته، 

خراج ري وإأحسن السبل لبناء اقتصاد وطين عص عن هذه النتائج سعت اجلزائر إىل البحث بسببو 
ا اخلاصة لتسيري مواردها املالية  املؤسسة الوطنية من البريوقراطية وإعطائها احلرية الالزمة إلصدار قرارا

م 1988يف بداية حيث واملادية ومن مثة مت مناقشة قضية النظام الرأمسايل أي استقاللية املؤسسة، 
اشروط بدأت مرحلة تطبيق بعد دراسة مشاريع وقوانني حددت احلكومة ويف سنة ، ها وخمططا

لقرض والنقد ومبوجبه أنشئ جملس 90/10م أصدرت الدولة قانون 1990 النقد والقروض  اخلاص 
فمن خالل هذا القانون (كان أول قانون صدر يف تلك املرحلة) أدركت الدولة أن السري األفضل 

قتصادها هو االنتقال إىل حترير االقتصاد الوط تباع سياسة السوق احلرة ورفع ين للتنمية والنهوض 
ياسي حنو ما يسمى بـ: "اقتصاد يد الدولة عن العديد من األمور االقتصادية وإبراز نية توجهها الس

  ."السوق
ومصدره  (Economie de rente) ريعيكان و ال يزال اقتصاد االقتصاد اجلزائري  أن  إال

ستثناء احلصة اإلجيابية على مستوى تصاد يف بنية االقخلل األساسي احملروقات مما نتج عنه  اجلزائري 
% من الناتج 25 اىل%20لسوق املوازية (وهذا التخلف يف البنية راجع إىل ا، عائدات النفط

وجب تصحيح يف جمال القطاع البنكي واملصريف، و على اثر ذلك  الداخلي اخلام) والتأخر املسجل
هلياكل واملنشآت، ففي ظل هذه املستجدات رنة اعص املسجلة وتشجيع الشفافية و االختالالت

لتعاون مع البنك العتسعى اجلزائر إىل وضع إسرتاتيجية اقتصادية واجتماعية و  ملي على املدى اهذا 
 . (country-assistance strategy) املتوسط وفق ما يطلق عليه

لتكتل إقليميا، سواء يف إطار احتاد املغرب العريب السوق العربية املشرتكة، قصد  أو فاجلزائر مطالبة 
لنموذج التصديري (حتول فاليوم أصبح انتهاج ا، تكوين قوة توازن اقتصادية وسياسية مستقبال
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) أمر ال يستهان به، Economie Exportatrice االقتصاد اجلزائري إىل اقتصاد تصديري
ى نسبة منو اقتصادي اظ علوهذا ما سيؤدي إىل حتقيق التنمية املستدامة من خالل الوصول واحلف

ما يسمى عايل على املدى الطويل من خالل االعتماد على املعرفة العلمية والتقنية أو 
  ..Intelligentsiaبـ

لكن جمهودات اجلزائر يف حتقيق التنمية طالتها أيدي الفساد حيث نالحظ من خالل استقرائنا للحالة 
تمعساد قاالقتصادية و االجتماعية للبالد أن وقائع الف اجلزائري  د تكاثرت و تضاعفت يف ا

قيق مصاحل شخصية مما يشكل خطرا األموال العمومية من أجل حت إهدارشكال متعددة أبرزها 
تمع و حسن سري  و منو اقتصاده، اذ نالحظ يف السنوات  إدارتهحقيقيا على أخالقيات و استقرار ا

دد كل  اإلداراتليت اجتاحت ايل او امل اإلدارياألخرية تزايد ظاهرة الفساد  العمومية و أصبحت 
ا و أعماهلا فهو نتيجة و انعكاس ملا يس تمع معامال من ظروف و تصرفات داخل البيئة ود ا

ضعف األجهزة الرقابية الداخلية و التضارب يف توزيع املهام و املسؤوليات و تتميز باليت  اإلدارية
  .املفروضة عليهم اإلدارية ملبادئى املوظفني االلتزام رض علتف غياب املعايري الدقيقة اليت

- 08مؤخرا تطبيق النظام احملاسيب املايل مبوجب األمر رقم فرضت اجلزائر و يف ظل هذا هذه الظروف 
من األول من شهر جانفي  ابتداءساري املفعول  أصبحو الذي  2008جويلية  24املؤرخ يف  02

معايري احملاسبة مع متاشيا   2009 أكتوبر 29ادر بتاريخ الص 02مبوجب التعليمة رقم  2010
م احملاسبة الدولية بشكل عام، و خاصة القياس و التقييم و الدولية و اليت تتعلق بعدة موضوعات تنظ

يئة محاية املستثمر احمللي  اإلفصاحالعرض و  املايل و الشفافية و املصداقية، كل ذلك من أجل 
  xxiات العمومية من الفساد احملاسيب و املايل و التزوير و الغش و االختالس.ملؤسسو محاية ااألجنيب 

لدولية اليت تبنتها اجلزائر مؤخرا ختدم بشكل كبري مسار احلوكمة الذي انتهجته من ان معايري احملاسبة ا
ى اجلودة تبىن عل وهذهاحملاسبية، املعلومات  وشفافيةجودة قبل فاهلدف من حوكمة الشركات هو 

ة فهذه األخري  الدولية،تطبيق معايري احملاسبة  موعة من املعايري اليت ميكن الوصول إليها مـن خـاللجم
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إلضـافة إلـى واملوثوقيةتضمن املصداقية  ملا هلا من أثر  املناسب،توافرها يف الوقت  للمعلومة احملاسبية 
  .مباشر على سوق األوراق املالية بصفة خاصة

   :هو فإن التساؤل األساسي هلذه الورقة على ما سبق وبناء
 تساهم يف حتقيق جودة املعلومة احملاسبية؟أن  ملعايري احملاسبة الدولية اليت تبنتها اجلزائركيف ميكن 

  لورقة التالية.من خالل ا تهمناقشسيتم ما  وهذا
  اجلوانب الفكرية حلوكمة الشركات: املطلب األول:

هلذا املصطلح إال أن ظهوره يعود لزمن بعيد، فاألساس النظري  على الرغم من االستعمال احلديث
 -Théorie d’agence, Principal) رية الوكالةحلوكمة الشركات يرجع أوال لنظ التارخييو 

Agent) يعود ظهورها أوال لألمريكيني اليت Berls & means  الذين الحظا 1932سنة ،
 وهذاداخل الشركات املسرية  واإلشرافالرقابة  وعمليةرأمسال الشركة  أن هناك فصل بني ملكية

ره على مستوى أداء دور األمريكيني أصحاب جائزة نوبل  الشركة. مث بعد ذلك جاء الفصل له آ
(حنن  الشهرية:حني قدما تعريفا هلذه النظرية  1976 سنة Jensen & Meckling لالقتصاد

صاحب الرأمسال  "Principal- يسيالرئ " نعرف نظرية الوكالة كعالقة مبوجبها يلجأ شخص
) (العالقةمة املهام، هذه امله لكي يقوم بدله ببعض "Agent خلدمات شخص آخر "العامل

  xxi.تستوجب نيابته يف السلطة
  مفهوم حوكمة الشركات أوال:

  نقدمها فيما يلي:سوف البعض منها اليت  اخرت ولقدهناك جمموعة من املفاهيم حلوكمة الشركات 
جمموعة اآلليات التنظيمية اليت تعمل من أجل حتديد سلطة املسريين هي ة الشركات حوكم"  -

ملصاحل اليت ا وهذ م،قراراوالتأثري على  دف االلتزام بتحقيق مصاحل األطراف املختلفة دون التفرد 
  .xxi" ختص املسريين

دف حتقيق د الشركة، صول وموار ا السلطة إلدارة أهدماليت تستخ الطريقة" حوكمة الشركات هي  -
لشركة   .xxi"مصاحل املسامهني واألطراف األخرى ذات العالقة 
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 العالقة بني الشركة واملسامهني اليت حتدد وتراقب اجتاه اإلسرتاتيجية وأداءي " حوكمة الشركات ه -
  .xxiة"الشرك

ا نظام ا (IFC) وأيضا قدمت منظمة التمويل الدولية ّ ن خالله إدارة لذي يتم متعريفا للحوكمة "
ف احلوكمة تعين وجود نظم حتكم العالقات بني األهدا أي أن "،والتحكم يف أعماهلا الشركات

  xxi.كما تشمل مقومات تقوية املؤسسة على املدى البعيد  األداء، األساسية اليت تؤثر على
ا  فقد أوردت مفهوما للحوكمة (OECD) منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اأم ّ "جمموعة على أ

ة مع القواعد والعالقات بني إدارة الشركة وجملس اإلدارة واملالك ومجيع األطراف اليت هلا عالق من
   .xxi"الشركة

ن حوكمة الشركات عبارة عن نظام متكامل يشمل اإلجراءات واآلليات اخلاصة  وعليه ميكن القول 
لشرك يع األطرافلتسيري والرقابة، واليت تعمل على حتقيق مصاحل مج   ة.ذات الصلة 

  أمهية حوكمة الشركات نيا:
يارات االقتصادية واألزمات املالية اليت  ا معظم دول بعد اال  ضياع إىلأدت  واليت العامل،شهد

ا وبصفه خاصة املستثمرين  كان االهتمام بتطبيق حوكمة   احلاليني،حقوق أصحاب املصاحل 
ميكن حصر أمهية  ذلك إثر وعلى األزمات،هذه  ياتتداع من األجنع للحدالسبيل هو  الشركات

  xxi:حوكمة الشركات يف النقاط التالية
 ملعلومات املالية الواردة يف القوائم املالية املنشورةحتقيق الثقة يف ا  
 دة قدرا   التنافسية امساعدة الشركات على جذب االستثمارات وز
 لتزاما   ا بشكل قانوين واقتصاديمان حتقيق أهدافه، وضاضمان وفاء الشركة 
 ئياا حماربة الفساد الداخلي يف الشركات وعدم السماح بوجوده والقضاء عليه.  
  ة واحلياد واالستقامة لكافة العاملني يف الشركةزاهنالضمان حتقيق  
 لشركة  توفري معلومات عادلة وشفافة لكافة األطراف ذات العالقات املرتبطة 
  ية حوكمة الشركات يف الشكل التايل:أمه )2005 (اخلضري وضح ولقد
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  ): أمهية حوكمة الشركات01(رقم الشكل 
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حتمــل املســؤولية للمــديرين واملســريين صــبغة  :يناملســؤولية والتكامــل بــني املــديرين واملســري  -1
فعاليتهــا، أي  ت املتخــذة ومــدىقضــائية وســلوكية، حيــث يكــون املســريون مســئولني وفــق نوعيــة القــرارا

كانيـــات املتاحـــة، أمـــا فيمـــا خيـــص املـــديرين فمســـؤوليتهم تتمثـــل يف العمـــل علـــى حتقيقهـــا يف حـــدود اإلم
ألداء االقتصادي للشركةاملسامه حتقيق األهداف املنتظرة من طرف   .ني، ذلك ألن مصاحلهم مرتبطة 

بـين اسـتقالليته بــدون إلغـاء مســؤوليته جيــب علـى جملــس اإلدارة أن ي :اإلدارةاسـتقاللية جملـس  -2
ثري املسريين علىهو لس من هذا ا اجلماعية، وذلك ألن اهلدف    .التوجيهات وقيادة الشركة ضمان 

لشــفافية بــني املــديرين وجملــس اإلدارة، وجملــس اإلدارة مــع ويقصــد هنــ :والشــفافية اإلفصــاح -3 ا 
العالقـات بـني أصـحاب املصـاحل، وهنـا  الشـركات وتنظـيم املسـامهني، وهـذا املبـدأ يرتكـز علـى الرقابـة يف

  .افية واإلفصاح ال تنتهي عند تقدمي املعلومات وإمنا تتعدهانوضح أن الشف
ل تسهيل للمسامهني ممارسـة حقـوقهم مبـا فيهـا يتمثل ذلك من خال: احرتام حقوق املسامهني -4

عتبـاره ميـد ثقـة كبـرية يف ال حـق التصـويت، وعلـى جملـس اإلدارة القيـام بـدوره يف تسـهيل هـذا تصـويت 
الم بشـــؤون الشـــركة، وإيضـــاح هلـــم الـــدور الـــذي ميكـــن أن يلعبـــوه يف الســـوق، إضـــافة إىل احلـــق يف اإلعـــ

 .القرارات
 حيــث يــرى :ألمــد مــن أجــل تثمــني اســتثمارات املســامهنيالنظــرة اإلســرتاتيجية طويلــة ا -5

Alain Joly رئـيس جملـس الرقابـة لــ(Air Liquide) وWarren Buffett  املـدير املـايل
ن القيمـة االقتصـادية للمؤسسـة عبـارة عـن قـيم  (Berkshire Hathaway) للمؤسسة القابضة

ح األســهم خــالل ســنوات عديــدة، وحيثــون  مــن املســريين، أن تكــون هلــم  وكمــةاحل يف جمــال املــاطرينأر
 .نظرة إسرتاتيجية طويلة املدى لنمو الشركة

   تحوكمة الشركا ترابعا: حمددا
 :طبيق اجليد حلوكمة الشركات مهاتساهم يف الت اليتمنيز يف هذا الصدد بني نوعني من احملددات 
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حتـدد كيفيـة اختـاذ القـرارات  تتجلى هـذه احملـددات يف القواعـد واألسـس الـيت :احملددات الداخلية -1 
وجملــس اإلدارة مــن اجلمعيــة العامــة  وتوزيــع الســلطات داخــل الشــركة مــن خــالل توفيــق العالقــة بــني كــل

حية أخـرى إىل تقليـل التعـارض بـنيواليت تؤدى توافرها من  التنفيذيني،واملديرين   حية وتطبيقها من 
  xxi.مصاحل هذه األطراف الثالثة

وكفـاءة  االقتصـادي،وتشمل هذه احملددات خمتلف القوانني املنظمة للنشـاط  :جيةاحملددات اخلار  -2 
وكفـاءة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتـاج،  مويل الالزم للشركات، ودرجةالقطاع املايل يف توفري الت

ذاتيـة  األجهـزة واهليئـات الرقابيـة يف إحكـام الرقابـة علـى الشـركات، وذلـك فضـال عـن بعـض املؤسسـات
وترجــع أمهيــة احملــددات اخلارجيــة إىل أن وجودهــا يضــمن  بكفــاءة،التنظــيم الــيت تضــمن عمــل األســواق 

  xxi.الشركةحسن إدارة  انني والقواعد اليت تضمنتنفيذ القو 
  حلوكمة الشركات: واخلارجيةثر احملددات الداخلية التايل يوضح أك والشكل

 كمةللحو  واخلارجية: احملددات الداخلية )02(الشكل رقم 
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ني السلطات اإلشرافية والتنظيمية يصيغ بوضوح تقسيم املسئوليات فيما ب وأنالقانون، 
  والتنفيذية املختلفة.

وتشمل نقل ملكية األسهم، واختيار جملس اإلدارة، املسامهني: حفظ حقوق مجيع  -2
ح، ومراج عة القوائم املالية، وحق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف واحلصول على عائد يف األر

  اجتماعات اجلمعية العامة.
ة، : وتعىن املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئملتساوية بني مجيع املسامهنياملعاملة ا -3

وحقهم يف الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات 
 االجتار من أو فيها، مشكوك دمج أو استحواذ عمليات أي محايتهم من كذلكاألساسية، و 

يف االطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس  حقهم وكذلك املعلومات الداخلية، يف
 التنفيذيني.اإلدارة أو املديرين 

لشركة -4 : وتشمل احرتام دور أصحاب املصاحل يف أساليب ممارسة سلطات اإلدارة 
م القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك احلقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة حقوقه

صحاب املصاحل البنوك  على املعلومات ركة، وحصوهلميف الرقابة على الش املطلوبة. ويقصد 
 ملني ومحلة السندات واملوردين والعمالء.والعا

عن ملكية النسبة  هلامة واإلفصاحا: وتتناول اإلفصاح عن املعلومات اإلفصاح والشفافية -5
عضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني. ويتم  العظمى من األسهم، واإلفصاح املتعلق 

ملسامهني وأصحاب املصاحل يف اإلفصاح عن كل تلك املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع ا
خري.  الوقت املناسب ودون 

لس اإلدارة وواجباته القانونية، وكيفية : وتشمل هيكل جممسئوليات جملس اإلدارة -6
 رة التنفيذية.اختيار أعضائه ومهامه األساسية، ودوره يف اإلشراف على اإلدا

  عايري احملاسبة الدوليةتكييف النظام احملاسيب املايل اجلديد مع ماملطلب الثاين: 
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  أوال: مفهوم معايري احملاسبة الدولية
دف  (IASB)صادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية  هي معايريمعايري احملاسبة الدولية   واليت 

  بشكل أساسي إىل 
الدول  جلميعللفهم واإلنفاذ  قابلةو عالية تكون ذات جودة  يعاملالستوى املعلى معايري حماسبية  توفري

يف مجيع  موحدة والقياس االعرتافوأسس  الراغبة يف تطبيقها وذلك لغاية جعل مجيع اإلفصاحات
  .دول من خالل إطار نظري موحدال
سسـت خالهلـا   جلنـة معـايري احملاسـبة بدأت هذه املعايري يف الظهـور خـالل سـنوات السـبعينات حيـث 

 2001جنــة إىل إعــادة هيكلــة ســنة دول لتخضــع هــذه الل 09مــن  1972) ســنة IASC(الدوليــة 
  .الدول تطبق يف أغلب وهي IASB)ليصبح امسها جملس معايري احملاسبة الدولية (

  تعريف النظام احملاسيب املايلنيا: 
منه  03رقم  ادةاملظام احملاسيب املايل يف الن 2007نوفمرب  25 ـاملؤرخ ب 11-07عرف القانون      

حملاس   بة املالية.ومسي صلب هذا النص 
 صنيفهاوت" احملاسبة املالية نظام لتنظيم املعلومات املالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عديدة 

 عكس صورة صادقة عن الوضعية املالية وممتلكات الكيان،تكشوفات   ضوتسجيلها، وعر وتقييمها 
اية السنة املالية" وضعيةو  تهوجناع   .xxiخزينته يف 
اإلطار التصوري للنظام احملاسيب املايل احملاسيب مستمد من النظام نشري إىل أن هذا      

ت مس ةاالجنلوساكسوين، ومدون النظام  زالفرنسي، ويتميتمدة من املخطط احملاسيب العام احلسا
  من التعريف: هائص تستخلصااحملاسيب بعدة خص

 س صورة صادقة معلومات تعك دالدويل، وإعدارتكز على املبادئ أكثر مالئمة من االقتصاد ي
 عن الوضعية املالية للمؤسسة.

  التسجيل احملاسيب للمعامالت اإلعالن بصفة أكثر وضوحا وشفافية عن املبادئ اليت حتدد
لتقليل من التالعبات وتسهي ت.وتقييمها وإعداد القوائم املالية مما يسمح   ل مراجعة احلسا
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 ت واختاذ القرارات. يسمح بتوفري معلومات مالية منسجمة ومقروءة من جراء  املقار
  xxiالتشريعي للنظام احملاسيب املايل اإلطارلثا: 

  مادة) 43(املايل يتضمن النظام احملاسيب  25/11/2007ملؤرخ يف ا 07/11القانون رقم  
  يتضـمن تطبيـق أحكـام القـانون  26/05/2008 املؤرخ يف 08/156املرسوم التنفيذي رقم

  مادة). 44( 07/11
 وحمتـــــوى واحملاســـــبةالـــــذي حيـــــدد قواعـــــد التقيـــــيم  26/07/2008ري املـــــؤرخ يف القـــــرار الـــــوزا 

ت. ونةومد، وعرضهاالكشوفات املالية    احلسا
  نــــص يــــنظم عمليــــة  واملتضــــمن 07/04/2009املــــؤرخ يف  09/11املرســــوم التنفيــــذي رقــــم

لطريقــــة اآلليــــة املســــك احمل طــــريعمليــــة حتديــــد  وخاصــــةاســــيب   les(اآلليــــة ية الــــربامج احملاســــب و
logiciels(  

  معايري احملاسبة الدولية مبادئالنظام احملاسيب املايل مع  مبادئتكييف رابعا: 
ـــا عامـــة،  واملبـــادئالتصـــوري  اإلطـــار القـــانونحيـــدد  اجلـــدول ســـوف نبـــني مـــدى  ويفاحملاســـبية املعـــرتف 

  xxiالنظام احملاسيب املايل مع معايري احملاسبة الدولية: مبادئ تكييف
 الفكري حسب املعايري الدولية إلطارا

IAS/IFRS 
التصـــــوري حســـــب النظـــــام احملاســـــيب  اإلطـــــار

  املايل
  النسبية . مبدأ األمهية1

كـــان حتريفهـــا أو   إذاتعتـــرب املعلومـــات هامـــة نســـبيا 
ثــري علــى القــرارات   اديةاالقتصــحــذفها يكــون لــه 

لتــــايلالــــيت يتخـــــذها املســـــتخدمون،  هـــــي احلـــــد  و
 القـــراراتقطـــة الفاصـــلة لكـــي تكـــون القـــاطع أو الن

  ومفيدةفعة 

 08/156مـن املرسـوم  11لقد حددت املادة 
ثــــــــري  ربطتـــــــهو مبـــــــدأ األمهيــــــــة النســــــــبية  مبــــــــدى 

املعلومـــات املاليـــة علـــى حكـــم مســـتعمليها جتـــاه 
لتايلالكيان،  ة ال تطبـق العناصـر قليلـة األمهيـ و

  عليها املعايري احملاسبية.
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  لسنوات. مبدأ استقاللية ا2
لـدفاتر احملاسـبية  واألحداثالعمليات  إثباتيتم 

ت املاليــة للفــرتات  والتقريــرللمؤسســة  لبيــا عنهــا 
  .يت ختصها، أي استقاللية السنوات املاليةال

وفقـــا هلـــذا املبـــدأ تكـــون نتيجـــة كـــل ســـنة ماليـــة 
السـنة الـيت  وعـنة اليت تسبقها مستقلة عن السن

حــداث املـــؤثرة علـــى أن تكـــون األ وجيـــبتليهــا، 
ـــــة موضـــــوع قـــــرارات مســـــتعمل ي الكشـــــوف املالي

مــــــــــن م.ت  13و 12م (امللحــــــــــق يف  إعــــــــــالم
08/156(  

  واحلذر . مبدأ احليطة3
) يعتـــــرب مبــــدأ احليطـــــة IAS37حســــب املعيــــار (

 إىلمبثابـــة ممارســـة ســـلطة تقديريـــة للتوصـــل  واحلـــذر
يرات يف ظروف عدم التأكد، حبيـث ال يكـون تقد

ـــــــــاك مبالغـــــــــة  يف تقـــــــــدير قـــــــــيم املوجـــــــــودات أو هن
)، أو تفــــــــريط يف تقــــــــدير قــــــــيم اإليراداتالــــــــدخل(

ت أو املصروفات،  ذلك جيـب مراعـاة  ومعاملطلو
 يؤدي تطبيق أساس التحفظ على سبيل املثال أال

كثر مما  اىل خلق احتياطات سرية أو خمصصات 
 والــدخليض املتعمــد للموجــودات جيــب أو التخفــ

ت أو التضخيم املتعمد ل   واملصروفاتلمطلو

علــى 08/156مــن املرســوم  14أشــارت املــادة 
أنــــه جيــــب أن تســــتجيب احملاســــبة ملبــــدأ احليطــــة 

دير معقـــــــول للوقـــــــائع يف تقـــــــ إىلالـــــــذي يـــــــؤدي 
ظروف الشك قصد تفادي خطر حتول شكوك 

ا أن تثقـــــــل  إىلموجـــــــودة  املســـــــتقبل مـــــــن شـــــــأ
  ديون ممتلكات الكيان أو نتائجه.ل

تكـــــــوين  إىلمبـــــــدأ احليطـــــــة  يـــــــؤدي أال وجيـــــــب
  مبالغ فيها. مؤمناتاحتياطات خفية أو 

  الطرق احملاسبية) (دميومة. مبدأ الثبات 4
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ات املاليـة قابلـة للمقارنـة خـالل حىت تكون املعلوم
ـــــات طـــــرق  ـــــز بثب ـــــة جيـــــب أن تتمي الفـــــرتات املتعاقب

اخلــروج  وميكــنرى، العــرض مــن ســنة ألخــ وقواعــد
بحث عن معلومة أفضل عن هذا املبدأ يف حالة ال

ت املاليـــة  الطـــرق  شـــريطة تطبيـــقملســـتعملي البيـــا
ثـــــر رجعـــــي) (الســـــابقة اســـــبية علـــــى الفـــــرتات احمل

 إلشـارةاملقارنـة للمعلومـات املاليـة  لاللتزام بعملية
  )IAS8(امللحقة. ذلك يف اجلداول  إىل

 وقابليتهـــااحملاســـبية يقتضـــي انســـجام املعلومـــات 
املتعاقبــــة دوام تطبيــــق  للمقارنــــة خــــالل الفــــرتات

 وعـرضاملتعلقـة بتقيـيم العناصـر  والطـرقالقواعد 
  املعلومات.

لبحـث عـن  ويربر االستثناء عـن مبـدأ الدميومـة 
 إىل إلشـارةمعلومة أفضل أو تغـري يف التنظـيم، 

أســـباب ذلـــك ضـــمن ملحـــق الكشـــوف املاليـــة. 
  )08/156.ت من م 15(املادة 

  . مبدأ التكلفة التارخيية5
يعترب أساس التكلفة التارخييـة هـو األسـاس األكثـر 
شــــــيوعا يف االســــــتخدام مــــــن جانــــــب املؤسســــــات 

ت املاليـة إعدادلغرض  م دمـج مـا يـت وعـادة، البيـا
هــذا األســاس مــع أســس القيــاس األخــرى، فمــثال 
لتكلفــــة أو صــــايف القيمــــة  يظهــــر املخــــزون عــــادة 

األصــــول  إظهــــارأيهمــــا أقــــل، كمــــا ميكــــن البيعيــــة 
لقيمة العادلة.املا   لية 

يـــــتم تســـــجيل العمليـــــات املاليـــــة يف الســـــجالت 
علــــى أســــاس التكلفــــة الفعليــــة هلــــذه العمليــــات 

ها عنـــــد أســـــاس قســـــمت وعلـــــىوقـــــت حـــــدوثها، 
ر تغـــريات  معاينتهـــا دون األخـــذ يف احلســـبان آ
الســــــــعر أو تطــــــــور القــــــــدرة الشــــــــرائية للعملــــــــة، 

 واألدواتالبيولوجيـة  واخلصـوماألصول  ستثناء
مـن م.ت  16م(املالية فتقيم بقيمتهـا احلقيقيـة. 

08/156(  
  اخلتامية وامليزانية. مبدأ املطابقة بني امليزانية االفتتاحية 6
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فانـه  08/156مـن املرسـوم  17حسب املـادة   يتطابق مع هذا املبدأ مل يرد نص
نة املاليــة جيــب أن تكــون امليزانيــة االفتتاحيــة للســ

الســــــنة املاليــــــة  إقفــــــال يــــــةاحلاليــــــة مطابقــــــة مليزان
  السابقة.

مــن  19ذلــك مــع مــا جــاء يف املــادة  ويتماشــى 
قفـــــل  جـــــراء"جيـــــب القيـــــام  07/11القـــــانون 

عـدم  وضـمانل الـزمين جتميـد التسلسـ إىلموجه 
لتسجيالت".   املساس 

  وينعلى الشكل القان واالقتصادي. مبدأ أسبقية الواقع املايل 7
يعـــرف هـــذا املبـــدأ بتغليـــب اجلـــوهر علـــى الشـــكل، 

 وغريهـــافلكـــي متثـــل املعلومـــات بصـــدق العمليـــات 
ــــه مــــن الضــــروري  ــــيت متثلهــــا، فان عــــن األحــــداث ال

طبقـــــا  واألحـــــداثاحملاســـــبة عـــــن تلـــــك العمليـــــات 
فقــــط طبقــــا  ولــــيساالقتصــــادي  وواقعهــــاجلوهرهــــا 

  لشكلها القانوين.

 ضوتعـــــر حســـــب هـــــذا املبـــــدأ تقيـــــد العمليـــــات 
 ولواقعهــاضــمن الكشــوف املاليــة طبقــا لطبيعتهــا 

دون التمسـك فقـط مبظهرهـا  واالقتصـادياملايل 
  )08/156من م.ت  18القانوين. (املادة 

  . مبدأ عدم املقاصة8
اصــــــــة بــــــــني املوجــــــــودات املق إجــــــــراءجيــــــــب عــــــــدم 

ت   :إال واملصروفاتبنود الدخل  وبني واملطلو
هر جــــــو  وتعكــــــسكانــــــت املقاصــــــة مطلوبــــــة   إذا -

  العملية أو احلدث.
ا من قبل معيار حماسيب آخر. -   مسموح 

مقاصـة بـني عنصـر مـن األصـول  إجـراءال ميكن 
مــــن اخلصــــوم، أو عنصــــر مــــن األعبــــاء  وعنصــــر
  ).اإليراداتمن املنتجات ( وعنصر

ــــتم هــــذه املقاصــــة علــــى   أســــساالســــتثناءات: ت
  )07/11من ق رقم  15(م. تعاقدية أوقانونية 
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حد كبـري مـع املعـايري  إىلاليت تبناها النظام احملاسيب املايل متوافقة  املبادئل نالحظ أن ل اجلدو من خال
ااحملاسبية الدولية، كما  هـا سـا مبادئحد كبري  إىلختدم  وأ مـا يعـزز الـدور  وهـذابقا احلوكمة الـيت ذكر

  .وتنميتها ية الشركاتالفعال الذي سيلعبه تطبيق النظام احملاسيب املايل يف تعزيز تنافس
قـوائم  5 وعـددها IAS/IFRSتبىن النظام احملاسيب املايل نفس القوائم املاليـة الدوليـة الـواردة يف  كما
  xxiسوف نعرضها يف اجلدول اآليت: واليت

ــــــــة حســــــــب  ــــــــة القــــــــوائم املالي املعــــــــايري الدولي
IAS/IFRS   

الكشوف املاليـة حسـب النظـام احملاسـيب املـايل 
SCF   

  امليزانية  ملركز املايلقائمة ا
  النتائج جدول  قائمة الدخل أو (صايف الربح أو اخلسارة)

  جدول سيولة اخلزينة  قائمة التدفقات النقدية
  جدول تغري األموال اخلاصة  قائمة التغري يف حقوق امللكية

  امللحق  اإلضافية واجلداول اإليضاحات
  

  xxiعرض ملضامني القوائم املالية:يلي  وفيما
مــن خــالل الفصــل بــني  واخلصــومم النظــام احملاســيب املــايل جــدول مــع عــرض األصــول قــدي امليزانيــة: -1

  نفس الطريقة املعتمدة يف املعايري الدولية. وهياجلارية،  وغريالعناصر اجلارية 
حســـب النظـــام احملاســـيب املـــايل يـــتم عـــرض حســـاب النتـــائج حســـب الطبيعـــة مـــع  :جـــدول النتـــائج -2

ت ملحقــة توضــتقــدمي إمكانيــة اخلاصــة  واملصــاريف االمــتالكخمصصــات  وخاصــةح طبيعــة األعبــاء  بيــا
، لكـــن هـــذا IAS1نفـــس العـــرض الـــوارد يف املعيـــار الـــدويل  وهـــولعـــاملني يف حالـــة حســـاب النتـــائج، 

  نود غري العادية عند عرض قائمة الدخل.األخري ألغى مفهوم الب
ديــة مــن "األنشــطة التشــغيلية، تــدفقات نق إىلالنقديــة تصــنف التــدفقات  جــدول ســيولة اخلزينــة: -3

األنشــطة التمويليــة، األنشــطة االســتثمارية"، كمــا أوصــى النظــام احملاســيب بعــرض جــدول ســيولة اخلزينــة 
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نفــس الطريقــة الــيت يشــجعها  وهــيلــى الطريقــة املباشــرة، املباشــرة مــع التأكيــد ع وغــريبطــريقتني املباشــرة 
  .IAS7املعيار الدويل 

حتلـيال حسب النظام احملاسـيب يشـكل جـدول تغـري األمـوال اخلاصـة  صة:جدول تغري األموال اخلا -4
لكيان خـالل السـنة املاليـة،  مـا  وهـذاللحركات اليت أثرت يف الفصول املشكلة لرؤوس األموال اخلاصة 

  .IAS1املعيار  تطرق له
ف املاليــة، هــم العمليــات الــواردة يف الكشــو لف واملفيــدةعلــى كــل املعلومــات اهلامــة  ويشــمل امللحــق: -5

  االمتثال الكامل للمعايري دون حتديد املعايري الدولية صراحة. إىل اإلشارة إىل إضافة
  حسب النظام احملاسيب املايل احملاسيب اإلفصاح أساليب: خامسا

 أثر وبيان املالية املعلومات عن اإلفصاح لغرض استخدامها ميكن اليت األساليب من دالعدي توجد
 حيث البعض لبعضها مكملة أساليب وهي املالحق، أو املالية التقارير يف ةاالقتصادي األحداث

 معلومات فهناك املعلومات، وأمهية ودرجة ونوعية طبيعة على األساليب هذه من أي استخدام يتوقف
ت ضمن إظهارها وجيب أساسية تعترب  تكون ال وحىت وامشاهل يف أو املالية للقوائم األساسية املكو

 تتمتع واليت لإلفصاح، العامة األساليب من جمموعة هناك وعشوائية، منظمة غري فصاحاإل عملية
   :xxiمنها املالية لألوضاع واملستخدمني احملاسبني أوساط بني واالتفاق القبول من عالية بدرجة
 القوائم عرض يف احملاسيب احاإلفص من مهما جزء أنه إذ :بنودها وترتب املالية القوائم إعداد 1- 

 وفهماها اقراء عملية تسهل عليها، املتعارف احملاسبية واملبادئ واعدالق وفق امكو وترتب ملالية،ا
 .املعلومات واستخالص املستخدمني طرف من مقارنتها وإمكانية

 معلومات ضافةإ أو تفسري أو لتوضيح اهلامشية املالحظات استخدام يتم :اهلامشية حظاتاملال 2- 
 وضعية أو كمية املعلومات على حتتوي أن ميكن واليت املالية، القوائم بعناصر علقةاملت أمهية، أقل

 إىل افةإض املتبعة، احملاسبية واملبادئ الطرق أو امليزانية بتاريخ الالحقة األحداث عن كاإلفصاح
 .احملتملة االلتزامات عن اإلفصاح
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 بعض عن إعطاء خالهلا من يتم صلية،األ القوائم مع ترفق إضافية مقوائ على وتشمل :املالحق 3- 
 وطرق الثابتة األصول ذلك ومثال اهلامشية املالحظات تستوعبها ال واليت املالية، لقوائم الواردة البنود

 وخمصص املدينني قائمة لألسعار، العام املستوى يف التغري أساس على املايل املركز قائمة االمتالك،
 .اخل...السلعي خزونامل قائمة فيها، املشكوك ديونال

 بعض لتوضيح املالية القوائم يف األقواس تستخدم :األقواس خالل من املوجودة املعلومات 4- 
 غري املستخدمني قبل من ظهورها أو ااحتسا طرق فهم يصعب واليت املالية لقوائم الظاهرة األرقام
  .املدة يةا خمزون تقييم بدأامل بيان مثل حملاسبة، امللمني

 اخلارجي املراجع تقرير عليها واملتفق املستخدمة اإلفصاح وسائل ضمن من يعترب :املراجع تقرير -5
 موضوعية عن ايدحم فين رأي إعطاء املراجع تقرير خالل من حيث املؤسسة، إدارة جملس وتقرير

 .املنشورة ماتاملعلو  يف املستخدمني ثقة زيزتع بغرض وذلك املالية لقوائم الظاهرة األرقام وسالمة
 احملاسبية حسب النظام احملاسيب املايل التقارير يف الشفافيةسادسا: 

 قائمة) ألداءوا (امليزانية) املايل املركز( عن معلومات توفري املالية القوائم إعداد من اهلدف يشمل
 وجود نوضما مني ويتم للمؤسسة، ديةالنق التدفقات قائمة) املايل املركز يف والتغريات (الدخل

 للمعلومات العادل العرض توفري طريق وعن الكامل، اإلفصاح خالل من املالية، القوائم يف الشفافية
 أو املؤسسة قيام لشفافية يقصدو  .املستخدمني من واسع مدى إىل القرارات الختاذ والضرورية املفيدة
توالب املعلومات بتوفري املعنية، اجلهة  وأصحاب املسامهني تصرف حتت اووضعه بنشاطها املتعلقة يا

حة السوق، يف واملتعاملني احلصص  فيما املعلومات حجب وعدم عليها االطالع يريد ملن الفرصة وإ
 بسريتها االحتفاظ هلا فيجوز املهنية، اجلهة أو ؤسسةامل مبصاحل اإلضرار اشأ من يكون اليت تلك عدا
ت هذه تكون أن على  وتوجد للمؤسسة، احلقيقي املركز عن معربة املالية وغري املالية واملعلومات البيا
  xxi :منها لشفافية يتصف إجراء أو معلومة أي يف توافرها جيب شروط عدة
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 ويعلن هلا قيمة ال عادة تكون املتأخرة الشفافية نأ حيث املناسب، الوقت يف الشفافية تكون أن -1
 أو شهور بعد تنشر اليت الشركات مبيزانيات ذلك على ونستشهد الشكل تفتاءالس فقط أحيا عنها

 .صدورها من سنوات
 بعض تستخدم اليت أو املفهومة غري األلفاظ غموض يزيل الذي النحو على واضحة تكون أن -2

 إىل رةاإلشا دون الضريبة قبل الربح صايف أو الفوائد قبل الربح صايف مثل بيةاحملاس املعايري عبارات
 .الربح لصايف ريبةالض من واإلعفاء اخلضوع

 واألخطاء احلقائق إلظهار وسيلة بل غاية، ليست اذا حد يف املساءلة مببدأ الشفافية ترتبط أن -3
 .املقصرين وحماسبة

 تدعيم إىل املاسة احلاجة الكربى، املؤسسات يف متت اليت رافاتواالحن العاملية األزمات كشفت لقد و
 دون حتول حىت تطبيقها وترسيخ املؤسسات، حوكمة و زاهةوالن واملساءلة والشفافية اإلفصاح ممفاهي
 تقدمي املسؤولني تلزم اليت املساءلة افتقاد إىل أدى الشفافية افتقاد ألن األزمات هذه مثل تكرار

 ألخذوا ،مواجبا وتصريف متهصالحي استخدام كيفية حول املصلحة ألصحاب زمةالال التوضيحات
 أو الكفاءة وعدم الفشل عن املسؤولية وقبول منهم املطلوبة املتطلبات وتلبية هلم توجه اليت النتقادات

 طريق عن إال ذلك يتحقق وال املعلومات إىل الوصول حرية املساءلة وتتطلب والغش، اخلداع عن
 القوائم حتتويها اليت علوماتامل جودة إىل تؤدي والشفافية الشفافية حيقق احملاسيب فاإلفصاح، فصاحاإل
 قانونيا ملزمة املؤسسة فكل األخرى، واإلطراف املسامهني املصاحل عل احلفاظ أجل من وذلك الية،امل

 إخفاء نفإ ذلك من العكس وعلى املتعاملني، لكل وكافية صادقة ضرورية معلومات عطاء
  xxiاملعلومات جودة على ريؤث مما الوضوح، عدم أو ماواإل الغموض إىل يؤدي املعلومات
  التقارير كأحد مبادئ حوكمة الشركات إعداديف  والشفافيةاحملاسيب  إلفصاحاسابعا: 

احملاسيب من أهم مبادئ حوكمة الشركات اليت مت تقريرها من طرف منظمة التعاون  حاإلفصا يعد 
ت احلوكمة الفعالة التأكيد على  ةوالتنمي الصادق يف الوقت  حاإلفصا االقتصادية، حيث من ضرور

  .واملاليةنواحي التشغيلية املناسب على ال
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  دور النظام احملاسيب يف تعزيز حوكمة الشركات: املطلب الثالث
حملاسيب إىل األهداف املرجو حتقيقها من خالل االنتقال من املخطط الوطين امن عديد الهناك     

  :xxi اليةتلخيصها يف النقاط الت ناملايل، وميكالنظام احملاسيب 
 الغش، التزوير، االختالس، التهرب (املايل اهر الفساد تضييق اخلناق على مجيع مظ

  الضرييب...اخل)
 .ترقية النظام احملاسيب اجلزائري ليواكب ويتوافق مع األنظمة احملاسبية الدولية 
 ت املاليــة واحملاســـبية بــني املؤسســات االقتصــادية الوطنيــة واملؤسســـات تســهيل خمتلــف املعــامال

 األجنبية.
 نية من خالل الوصول إىل الشفافية يف عرض املعلومات.العمل على حتقيق العقال 
 .ت األجنبية ئق دولية تتناسب مع خمتلف الكيا  جعل القوائم احملاسبية واملالية و
 للمؤسسةلية إعطاء صورة صادقة عن الوضعية املا. 
 ت على املستويني الوطين والدويل.قابلية مقارنة املؤسسة لنفسها عرب الزمن وبني املؤسسا 
  املســــاعدة علــــى منــــو املردوديــــة للمؤسســــات مــــن خــــالل متكينهــــا مــــن معرفــــة أحســــن اآلليــــات

 االقتصادية واحملاسبية اليت تشرتط نوعية وكفاءة التسيري.
  ت ســريين واملســامهني اآلخــرين حــول مصــداقيتها وشــرعيتها للم وضــمانيســمح مبراقبــة احلســا

 وشفافيتها
 كل فاعلية يف السوق.بوتسيري املخاطر عدة يف فهم أحسن الختاذ القرارات املسا 
  ـا وشـفافة تشـجع املسـتثمرين وتسـمح هلـم مبتابعـة  قوكافيـة، موثـو إعطاء معلومات صـحيحة

 أمواهلم.
  ــا وشــاملالســماح عــداد تســجيل بطريقــة موثــوق  لة جممــوع تعــامالت املؤسســة مبــا يســمح 

 ية ومصداقية.التصاريح اجلباية مبوضوع
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 ــــداخلي بفضــــل عوملــــة اســــتفادة الشــــركات مت ــــر ال ــــرتابط أحســــن مــــع التقري عــــددة اجلنســــيات ب
 اإلجراءات احملاسبة للعديد من الدول.

 قـل التكـاليف مـن النظام احملاسيب املايل يتوافق مع الوسائل املعلوماتيـة املوجـودة والـيت ت سـمح 
ت احملاسبية وإعداد القوائم امل ئق التسيري حسب النتسجيل البيا  شاط.الية وعرض و

 .السماح بتقييم املمتلكات بشروط السوق 
ت اليت تواجه تطبيق النظام احملاسيب املايلاملطلب الرابع:  يف املؤسسات  الصعو

  xxiاجلزائرية
 فان القوائم املالية ال ميكـن  1998 الدولية املنشورة يف حسب اإلطار التصوري للجنة املعايري

هـذا نسـتنتج انـه  ومن، خرية ختتلف من مستعمل ألخرحتياجات كل مستعمليها فان هذه األأن تليب ا
ت يف الســــنوات األوىل مــــن تطبيقــــه وطبيعــــيأمــــر عــــادي  يلــــي  وفيمــــا ،أن يواجــــه النظــــام املــــايل صــــعو

ختصار   :سنحاول التطرق هلا 
 يف املؤسسـات الكبـرية الـيت  املاليـة أساسـا للتطبيـق واملعلومـةمت املعايري الدولية للمحاسبة صم

بينمـــا ال توجـــد ســـوق ماليـــة فعالـــة يف اجلزائـــر  ،العامليـــةيف األســـواق املاليـــة  واحلاضـــرةلبورصـــة تنشـــط يف ا
 .ومتوسطةاملؤسسات فيها صغرية  واغلب

 يف نشـــر املعلومـــات  والشـــفافيةايل مـــن اإلفصـــاح تتطلـــب املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة مســـتوى عـــ
صــاح عنهــا يف القــوائم املاليــة بينمــا غالبيــة ومــة ضــرورية الختــاذ قــرار اســتثمار جيــب اإلفحبيــث أن أي معل

 املعلومات. وحمدوديةاملؤسسات اجلزائرية عملت طويال يف إطار يتميز بسرية 
  ؤسسات اجلزائريةيف امل وجتدرها واالدارياستفحال ظاهرة الفساد املايل 
 ملخطــط الــوطين احملاســيب فمــدة تطبيقــه قــد صــعوبة تغيــري العــادات احملاســبية املرتب قاربــت طــة 

 األربعة عقود.
 .قدم نظام املعلومات يف املؤسسات اجلزائرية فهو ال يصلح مع املعطيات اجلديدة 
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  املـــوارد  وأنخاصـــة  اجلبـــائي القـــائم والنظـــامعـــدم التوافـــق بـــني قواعـــد النظـــام احملاســـيب اجلديـــد
ين مورد ترتيبـا بعـد  دادها إال بعـد معاجلـة التصـرحيات اجلبائيـة ال ميكـن إعـ ناحملروقـات، فـااجلبائية هي 

 اجلداول املالية للمؤسسة احملضرة وفق النظام احملاسيب املايل اعتبارا إىل القيود اجلبائية.
 خــول النظــام حيــز التطبيــق فقــد كــان عــدم متاشــي املنظومــة التعليميــة للجامعــات اجلزائريــة مــع د

 .واملؤطريناألساتذة  نوتكويومة حسب النظام اجلديد منذ صدور قانونه من الواجب حتديث املنظ
  عــــدم اســــتعداد املؤسســــات اجلزائريــــة لتطبيــــق هــــذا النظــــام لضــــيق الفــــرتة بــــني صــــدور القــــانون

 اعة تكوين كل حماسبيها.قلة املؤطرين مل تستطع كل املؤسسات حلد الس ومعتطبيقه  وإجبارية
 تكاليف التكوين يف اخلارج. عدم قدرة املؤسسات على دفع 
 فيمـــا  07/11انونيـــة الصـــادرة لتوضـــيح النظـــام فقـــد صـــدر القـــانون عـــدم كفايـــة النصـــوص الق

يف املعايري احملاسبية الدولية فيمـا يعـادل  واملتمثلةصفحة بينما صدرت مرجعيته األساسية  100يقارب 
 صفحة. 2300

  األخر.البعض  وإضافةالبعض  ءاملعايري، إلغاطول مدة اجناز القانون صاحبها حتديث يف 
 القيمـــة العادلـــة إال أن غيـــاب أســـواق حقيقيـــة  وهـــواملـــايل جـــاء بشـــيء جديـــد  النظـــام احملاســـيب

 إلعادة التقييم سيؤثر سلبا على هذا املبدأ.
  ضيات املالية  إدراكعدم  عليها لتحيني القيم املستقبلية.يعتمد  واليتجل احملاسبني للر
  التمويلي. اإلجيارمعدل الفائدة الضمين يف عقود  جا صعوبة استخر 
 صعوبة فهم القانون حتتم وجود مرجعية لتفسريه. أنم املراجع حيث انعد  

  ة:ــاخلامت
 تعتمـد حبيـث، العاليـة اجلـودة ذات املعلومـات مـن قـدر اكـرب ريفبتـو  كفيلـة أداة الشـركات حوكمـة تعـد
ا مـن األدوات مـن جمموعـة على  نضـمن ةاخلارجيـ املراجـع تقريـر خـالل فمـن اصـية،اخل هـده تـوفري شـأ

 و.اسـتقالليته وتـدعم املراجـع تقريـر فتحسـن املراجعـة جلنـة أمـا ، املوثوقيـة و ملصداقية تتمتع معلومات
 االعتماد ميكن حىت احملاسبية للمعلومات النوعية اخلصائص خمتلف حتقيق الشركات حلوكمة ميكن عليه
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زائـر علـى املؤسسـات مـن ، أما النظـام احملاسـيب املـايل فقـد فرضـته اجلستثماريةاال القرارات اختاذ يف عليها
الـذي  اإلداريأجل تعزيز و تدعيم أهداف احلوكمة و اليت تتجلى يف تطويـق ممارسـات الفسـاد املـايل و 

  جتدر يف املؤسسات اجلزائرية منذ سنني طويلة.
ــا تعـودت علـى مجيــع ملؤسسـات اجلزائريـة  علـى ا واملعــايريس مـن الســهل تطبيـق هـذه البـادئ لكـن لـي كو

 إثـــر وعلــىالصــفقات،  وإبــراماملبــدأ األول يف اجنــاز املعــامالت  وأصــبح واإلدارياملــايل أشــكال الفســاد 
  التوصيات:ببعض  يتقدم الباحثذلك 

  ؤسسات اجلزائرية.فرض تطبيق مبادئ النظام احملاسيب املايل على مجيع امل -1
 ام احملاسيب املايل.السهر على تنفيذ النظ -2
 سسات.الدورية للمؤ  واملراجعةتعزيز املراقبة  -3
 وإخضــاعهماجلديــة يف حتمــل مســؤولية تطبيــق النظــام احملاســيب املــايل عــن طريــق تقفــي املخــالفني  -4

 للمساءلة القانونية.
  

  راجع:ــقائمة امل
للغة العربية:   املراجع 

يئة اجلزائرية يف ظل اصالح النظام احملاسيب، امللتقى الوطين اتو صاحل، بوقفة عالء، واقع البمحيدو  -1
- 05يف اجلزائر،  واملتوسطة الصغريةالنظام احملاسيب املايل يف املؤسسات  وآفاققع حول: وا

 ، جامعة الوادي06/05/2013
 ى"، امللتقة املعلومة احملاسبيةهوام مجعة، مداخلة بعنوان "دور حوكمة الشركات يف حتقيق جود -2

  ).وآفاق تواقع، رها(للمؤسسة الوطين حول احلوكمة احملاسبية 
ت وحوكمة الشركات، الدار د عب -3 الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحاتة، مراجعة احلسا

 .2007اجلامعية، اإلسكندرية،
 .2010امعية، اإلسكندرية، املراجعة وحوكمة الشركات، الدار اجل لطفي،أمني السيد امحد  -4
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 ،«ا يف مصر " حمددات احلوكمة ومعايريها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقه يوسف،حممد حسن  -5
 .القومي ورقة عمل مقدمة إىل بنك االستثمار م،2007

حممد حسن يوسف، حمددات احلوكمة ومعايريها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر، بنك  -6
  .2007 ونيةياالستثمار القومي، 

، 2007مرب نوف 25، بتاريخ 74جلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية، العدد اجلمهورية ا -7
  .03املادة  11- 07قانون 

"مقارنة النظام احملاسيب  ، ضيف هللا حممد اهلادي، قوادري حممد، مداخلة بعنواندرواسيمسعود  -8
ملعايري الدولية  الية)، امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب لبنود القوائم امل وتقييمس قيا(للمحاسبة املايل 

، جامعة 2011ديسمرب  13/14الدولية للتدقيق،  واملعايريحملاسبية الدولية املايل يف مواجهة املعايري ا
 البليدة.

ا الدولية احملاسبة زيد، أبو املربوك حممد -9  والنشر اعةللطب أتراك العربية، الدول على وانعكاسا
  .2005 مصر، والتوزيع،

 ،1 العدد االستثمار، قرار رشيدت يف املالية األوراق سوق يف احملاسيب اإلفصاح دور زيود، لطيف -10
لد والقانونية، االقتصادية العلوم ةالعلمية، سلسل والبحوث للدراسات تشرين جامعة جملة  ،29 ا

،   .2007 سور
دراسة حالة مؤسسة -ح عن املعلومات املاليةاسيب املايل يف االفصا عون وردية، دور النظام احمل -11

لبويرة   ، جامعة أكلي حمند وحلاج.واحملاسبة علوم املالية يف ، مذكرة ماسرت-االحسان 
كرمي جودي أمام نواب جملس الشعيب الوطين منقوال عن جريدة اخلرب اجلزائرية الصادرة   مداخلة -12

  .2007سبتمرب5بـ 
 - واقع تكييف املؤسسات اجلزائرية مع النظام احملاسيب املايل يان نقماري، رمحة بلهداف،سف -13

توالرهالعوائق  جلزائر  ، امللتقى-ا ملعايري الدولية،  وعالقتهالوطين حول النظام احملاسيب املايل 
  ، جامعة مستغامن.2014جانفي  13/14
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